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SVAZ FOTBALOVÝCH
SOUDCŮ DFV
(dříve Německá rozhodcovská jednota)

Nedílnou součástí každého fotbalového klání, kromě hráčů samotných a více či méně početné obce divácké, jsou každopádně páni rozhodčí.
Dosavadní popis vzniku, vývoje a historie německého fotbalu v Československu by byl neúplný, kdybychom nevěnovali
zvláštní a dostatečnou pozornost pánům v černém, kteří rozhodovali jednotlivé fotbalové mače a klání na škváře či zeleném
trávníku. Byli to právě mimo jiné oni, kteří se velkou měrou zasloužili a výrazně se podíleli na rozvoji fotbalu, pěstovaném příslušníky německé národnosti.
Německý fotbal se ve svých prvopočátcích až do roku 1895 pochopitelně řídil několika málo anglickými pravidly a fotbalový zápas tak mohl vést téměř každý laik, aniž by musel skládat jakékoliv odborné zkoušky ze znalosti pravidel, stačila pouze
dohoda mezi dvěma týmy, soudce byl "odsouhlasen" a zápas mohl začít…
Od roku 1896 se však začal vyvíjet poněkud jiný řád a to především na základě toho, že tehdejší pražští sportovci-fotbalisté
pánové Stiassny a Harry Wickelhausen přeložili anglická asociační fotbalová pravidla a dali je k dispozici pražským klubům.
Přednosti se pak dostalo především klubu Regatta Prag, později se s pravidly seznamovali i další fotbalisté v ostatních klubech. Nestrojenému a přirozenému stylu hry v tehdejších "starých zlatých časech" je možno vděčit za to, že v prvním desetiletí 20. století se fotbal, pokud se rozhodčích týká, nacházel bez jakéhokoliv organizačního pořádku.
V jednotlivých klubech, jak v rámci Svazu německých sportovních klubů pro Čechy, stejně tak i v těch, které působily pod
Rakouským fotbalovým svazem, se začaly v tomto období projevovat první snahy o organizovanost rozhodčích a o jejich průběžné vzdělávání se.
V rámci Německé rozhodcovské jednoty vznikl v Praze v roce 1909 Svaz fotbalových soudců. Na Moravě a ve Slezsku pak
ve městě Bielitz (dřívě Bílsko, nyní Bialsko-Biala) se v roce 1910 zrodil podobný orgán v rámci Moravsko-slezského fotbalového svazu a tak se už před první světovou válkou začalo rozvíjet školené profesní společenství rozhodčích, jejichž nejlepší zástupci, jako např. Otto Gebauer a Leo Romfeld (oba Troppau), Gustav Martin (Teschen), Richard Schmoll (Karlsbad) a Ernst
Popp (Turn) se brzy staly rozhodcovskými pojmy nejen na domácích hřištích, ale i v sousedních
zemích.
Obě tyto výše uvedené organizace rozhodčích, a to je velmi pozoruhodné, daly vlastně také
podnět ke vzniku samostatných německých fotbalových svazů jak pro Čechy, tak i pro Moravu
a Slezsko.
Koncem roku 1913 byl svaz německých rozhodčích v Čechách, tehdy pod vedením Dr Hugo
Hechta (Prag), na žádost mnoha německých klubů, působících právě v Čechách, přeložen do
Teplic, kde se jeho vedení ujal místní, velmi kvalitní soudce - Fritz Pieschel.
Bohužel, veškerý rozvoj a snahy obou svazů německých fotbalových soudců (jak svazu v Čechách tak i svazu pro Moravu a Slezsko) o sloučení zbrzdila a později úplně zastavila I. světová
válka.
Po skončení válečné vřavy na jaře 1919 se pomalu rozbíhal fotbalový život a stejně tak se
znovu rozběhla činnost svazu německých rozhodčích a na první poválečné valné hromadě
rozhodčí Fritz Pieschel
v Teplicích (3. srpna 1919) bylo jednomyslně rozhodnuto o založení "Verband der deutscher
dlouholetý funkcionář DSchVg,
Schiedsrichter in der ČSR". Vzhledem k velkému počtu fotbalových klubů a fotbalových zápasů rozhodčí FIFA a čestný člen DSchVg
vyvstal také ihned požadavek na odpovídající množství kvalitních rozhodčích, kteří tyto zápasy
rozhodovali. Svaz byl rozdělen zároveň geograficky na čtyři skupiny soudců: Nordost (53 rozhodčích), Nordwest (50), West
(30) a Prag (32).
První valná hromada nověvzniklého "Verbandu"v Teplicích (29. února 1920) rozhodla o zvolení svého vedení a do čela svazu
tak byl jmenován Dr. Walter Näbe (Brüx), stejně tak do ostatních funkcí byli zvoleni předchozí prací prověření a osvědčení funcionáři jako např. Arthur Brünell (Karlsbad), Fritz Skall, Dr. Hüttl a Otto Thiele (všichni Prag) a další ostřílení arbitři.
Důležitým rozhodnutím svazu bylo také to, že žádný svazový rozhodčí nesmí vést zápasy klubu, jehož je členem, neboť právě
tato skutečnost byla v minulosti často příčinou svárů a sporů nejen na hřišti samotném v průběhu zápasů, ale častokrát to
následně poznamenávalo dlouhodobě vzájemné vztahy jednotlivých klubů, vztahy mezi kluby i rozhodčími.
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