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Bernhard Voss
Generálova cesta na popraviště

J a n Vajskebr

V poválečném soudním vyrovnání se s nacistickými válečnými zločinci se před
mimořádné lidové soudy dostalo jen nemnoho důstojníků Waffen-SS. Důvody
lze hledat v nejasných válečných osudech protagonistů, neúplné dokumentaci
a nedostatečné znalosti reálií tehdejšími úřady. Jedním z nejvýše postavených
obviněných se stal bývalý generál SS Bernhard Voss.
Bernhard Voss se narodil 29. června 1892 v Elberfeldu (dnes součást
Wuppertalu), industriálním centru,
které získalo přezdívku „německý
Manchester“. Jeho otec byl městským
stavebním radou a svého syna vychovával v evangelické víře. V roce 1910
složil maturitní zkoušku na místním
gymnáziu a zapsal se na studium
stavebního inženýrství v Hannoveru a Cáchách. Po šesti semestrech
studia složil v říjnu 1912 předběžnou
diplomovou zkoušku a o půl roku
později nastoupil jako důstojnický
čekatel k 4. pruskému ženijnímu praporu v Magdeburgu, kde byl povýšen
24. října 1913 na praporčíka a později
na poručíka, aniž musel absolvovat
válečnou školu.1
Po vypuknutí první světové války
působil jako velitel čety a později
jako adjutant praporu a pluku v Belgii a Francii. V průběhu bojů byl
dvakrát raněn, ale vysloužil si rovněž vyznamenání Železným křížem
I. a II. třídy a povýšení na nadporučíka. Naposledy sloužil na západní
frontě jako adjutant u minometného

praporu. Po skončení války zastával
funkci důstojníka řídícího posádkovou a strážní službu (Platzmajora)
a adjutanta minometné školy ve
výcvikovém prostoru Markendorf/
Jüterbog jižně od Berlína. V redukovaném Reichswehru však pro něj nezbylo místo a k 31. lednu 1920 musel
armádu opustit. Podobně jako řada
dalších bývalých vojáků se rozhodl
pro vstup do nově zřízené bezpečnostní policie a po jejím rozpuštění
plynule přešel k ochranné policii
(Schutzpolizei/Schupo) v hodnosti
nadpor učí ka. 2 V řadách u n i for mované policie prošel služebnami
v Jüterbogu, Weihsenfelsu a Halle
an der Saale v Sasku a působil i na
policejních školách v Münsteru, Postupimi a Brandenburgu.3 Vossova
kariéra se tedy úspěšně rozvíjela,
už krátce po nástupu k policii byl
povýšen na kapitána a v roce 1931 na
majora. Spokojen mohl být i se svým
osobním životem. Ještě před koncem
první světové války se oženil s Theodorou, rozenou Balzarovou, s níž měl
syna a tři dcery. 4

SS-Standartenführer Bernhard Voss
Foto: archiv Jaroslava Čvančary

Politicky inklinoval po porážce
Německa k pravici. V roce 1920 se
přihlásil do národoveckého spolku
Deutschvölkischer Schutz- und Trutz

1	
Bundesarchiv (dále jen BArch) Berlin, f. SS-Offizierakten (SSO), signatura 211B, karta příslušníka SS a vlastnoručně psaný životopis,
28. 5. 1936; ABS, f. Ústředna státní bezpečnosti (dále jen 305), sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
2	Termínem bezpečnostní policie (Sicherheitspolizei) se na počátku 20. let krátce označovala uniformovaná policie v Německu, zatímco
v třicátých letech se takto nazývala neuniformovaná policie, tj. Gestapo a Kripo. Srovnej KRČMÁŘ, Dalibor – KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR,
Jan: S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa. Památník Terezín, Terezín 2014, s. 21.
3	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, karta příslušníka SS a vlastnoručně psaný životopis, 28. 5. 1936; ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss –
Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
4	Dvě z jeho dcer se za války provdaly za důstojníky SS. BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, hlášení Vosse Personálnímu úřadu SS, 3. 12. 1944.
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Bad Tölz – kasárny SS-Junkerschule, kde v roce 1935 Voss začínal jako velitel důstojnické školy

bund, který byl ovšem už v roce 1922
rozpuštěn. O rok později se přihlásil
do veteránské organizace Stahlhelm,
ze které v roce 1928 vystoupil. Do
NSDAP byl přijat až po uchopení moci
v Německu nacisty, k 1. květnu 1933
(členské číslo 4 262 089), zatímco
jeho žena, která zřejmě na rozdíl od
policisty ve státní službě nemusela
své přesvědčení veřejně skrývat, byla
zaevidována už pod číslem 1 109 250.
Není tedy příliš věrohodné jeho poválečné tvrzení, že tak učinil pouze
v zájmu kariéry.5 Sám ostatně při výslechu přiznal, že nacistickou stranu
volil už ve volbách v roce 1930.6
Nacistický režim nicméně opravdu
přinesl Vossovi další kariérní vzestup. Po absolvování vyšší štábní
školy dosáhl koncem roku 1933 hodnosti podplukovníka a 1. dubna 1935

přestoupil od pruské zemské policie
na místo náčelníka organizačního
a výcvikového oddělení v říšském
a pruském ministerstvu vnitra, kde
ostatně už nějaký čas vypomáhal.
Od 2. dubna 1934 navíc spojil svůj
další osud s organizací SS (členské
číslo 257 070) a byl v hodnosti SS-Obersturmbannführer zařazen k důstojníkům ve štábu říšského vůdce
SS. Jako důstojník SS oficiálně vystoupil z evangelické církve a označil se
vágně v souladu s ideologií SS jako
„věřící v Boha“. Od 15. července 1935
působil jako hlavní referent a spojovací důstojník u soudu SS. V den výročí mnichovského puče, 9. listopadu
1935, se dočkal dalšího povýšení, na
SS-Standartenführera.7
Další zlom ve Vossově životě nastal
v okamžiku, kdy si měl vybrat mezi

Foto: archiv Jaroslava Čvančary

nástupem k armádě na post velitele
ženijního praporu a velením důstojnické školy SS (SS-Junkerschule)
v Bad Tölzu.8 Zvolil si druhou možnost a 1. června 1936 spojil své další
osudy s SS-Verfügungstr uppen. 9
V čele školy vydržel více než tři
roky, jeho službu ovšem provázela
řada kontroverzí. Byl mimo jiné obviňován z benevolentního přístupu
ke ztrátě tajných dokumentů.10 Další
problémy souvisely s jeho rodinou,
která se usadila přímo v Bad Tölzu.11
Přesto byl v dubnu 1937 požádán,
zda by zároveň nevykonával funkci
tamního radního. Musel však požádat
o svolení říšského vůdce SS s tím, že
je to podle jeho názoru v zájmu Schutz
staffel, /a/ zvláště v zájmu důstojnické školy…12 Se souhlasem říšského
vůdce SS Heinricha Himmlera pak

5	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
6	
A BS, f. Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV (dále jen 301), sign. 301-16-7, výslech B. Vosse Dr. B. Ečerem – opis,
21. 6. 1945. Teprve v těchto volbách poprvé zaznamenala NSDAP s více než 18 procenty hlasů skutečný volební úspěch.
7	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, dekret o povýšení B. Vosse do hodnosti SS-Standartenführer, 15. 11. 1935.
8	Tamtéž, Dienstlaufbahn; ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
9	SS-Verfügungstruppen (SS-VT) – ozbrojená a kasernovaná složka SS, později se stala jedním ze základů Waffen-SS.
10	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, zpráva zastupujícího pověřence kontrarozvědky náčelníkovi Hlavního úřadu SS, 10. 11. 1936.
11	Objevila se mj. obvinění, že paní Vossová se míchá do záležitostí SS, rodina využívá služební koně k projížďkám a dospívající dcera
flirtuje s kadety. Tamtéž, zpráva Personální kanceláře říšského vůdce soudu SS v Mnichově, 11. 12. 1936.
12	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, Vossova žádost náčelníkovi Hlavního úřadu SS, 30. 4. 1937 a odpověď 26. 5. 1937.
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funkci radního zastával od 23. června
1937. V den pátého výročí nacistického uchopení moci, 30. ledna 1938,
byl povýšen do vysoké hodnosti SS-Oberführer. V průběhu srpna 1938
si zvyšoval kvalifikaci na válečné
škole v Drážďanech a krátce předtím
jej Himmler ustanovil 2. zástupcem
velkého smírčího dvora říšského
vůdce SS.
Jeho setrvání ve funkci velitele
důstojnické školy SS se ale pomalu
chýlilo ke konci. Podle jeho názoru
vedlo zásadní nedorozumění o otázkách odborné přípravy, vojenského
výcviku a vzdělávání a služební i životní postoj důstojníka v rostoucí
míře ke konfliktu s říšským velením SS
(Inspektorem důstojnických škol SS).13
S účinností od 1. listopadu 1938 byl
Voss zbaven velení školy a formálně
převelen do stavu štábních důstojníků Allgemeine-SS14 vrchního úseku SS Ost. 15 Po ukončení angažmá
v rámci SS-VT se podle svých slov
snažil o uplatnění v rámci pozemního
vojska či letectva.16 Než však stačila
tato jednání dospět k závěru, začala
útokem nacistického Německa proti
Polsku druhá světová válka.
Po vypuknutí konfliktu uvedlo velení SS do činnosti dlouho připravovaný
mobilizační plán. V jeho rámci došlo
mj. k aktivaci příslušníků Allgemei
ne-SS, kteří byli zařazováni k tzv.
verstärkte SS-Totenkopfstandarten.
Tyto jednotky měly plnit výhradně
týlové úkoly a kvalita jejich mužstva

i vybavení byly značně problematické.17 Jelikož se nedostávalo zkušených
důstojníků, nemohlo toto opatření
pominout ani Bernharda Vosse. Už
19. října 1939 byl pověřen velením
6. verst. SS-Totenkopfstandarte v teprve nedávno okupovaném Gdaňsku,
přičemž ve funkci 24. října 1939 vystřídal SS-Oberführera Juliana Schernera, pozdějšího posádkového velitele
SS v Praze. Jednotka se však v Polsku
zdržela jen krátce, neboť už 11. listopadu byla převelena do staronového
působiště v okupované Praze, kde vystřídala ve funkci strážního pluku
Prag (Wachregiment Prag) Hitlerovu
osobní gardu Leibstandarte SS Adolf
Hitler. Voss cestoval přes Berlín, kde
pravděpodobně od komisařského
inspektora koncentračních táborů
a zesílených SS-Totenkopfstandarten SS-Obergruppenführera Augusta
Heißmeyera obdržel instrukce. Část
příslušníků SS společně se štábem
pluku byla umístěna v tzv. Kadetce,
nově přejmenované na Adolf Hitler
Kaserne, 18 a další část v Dělostřeleckých kasárnách v Praze-Ruzyni,
pojmenovaných na počest říšského
vůdce SS jako Heinrich Himmler
Kaserne. 19 Sám Voss se ubytoval
v luxusním Grand hotelu Šroubek
na Václavském náměstí. Vedle obligátní strážní služby20 a výcviku se
6. SS-Totenkopfstandarte záhy stala
jedním z represivním nástrojů proti
odpůrcům nacistického režimu. Nelze
se tedy ztotožnit s Vossovým pová-

lečným tvrzením, že jeho pluk [zde]
byl stejně jako na jiném místě jen za
účelem výcviku.21
Pluk byl totiž do Prahy převelen
právě ve chvíli vrcholících masových
demonstrací, které se konaly u příležitosti výročí vzniku samostatného
Československa.22 Následný pohřeb
zastřeleného studenta Jana Opletala,
který se stal další manifestací odporu
českého obyvatelstva, zavdal okupační moci záminku k zásahu proti
českým vysokým školám.
Vossovy kroky v kritickém období
lze zrekonstruovat na základě jeho
poválečné výpovědi a svědectví dalších protagonistů. Krátce po příjezdu
do Prahy byl 12. listopadu nejprve
přijat státním tajemníkem Karlem
Hermannem Frankem, kter ý byl
z podstaty své funkce vyššího velitele SS a policie nejvyšším velitelem
jednotek SS v protektorátu. Jednalo
se údajně pouze o formální setkání.
Více času mu věnoval říšský protektor Konstantin von Neurath, se kterým hovořil o tři dny později. Teprve
u něj prý přišla řeč na demonstrace
28. října, o kterých měl Neurath prohlásit, že se cosi dělo, ale již to všechno
zase mělo odeznít. 23 Při odchodu od
říšského protektora však měl potkat
Franka, který právě mířil do centra
Prahy, kde vypukly nepokoje provázející Opletalův pohřeb. Autem se oba
dostali až k Národnímu divadlu, kde
vystoupili a v davu se rozdělili. Voss
následně sehnal automobil, jenž ho

13	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
14	Allgemeine-SS – základní organizace SS.
15	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, oznámení Personální kanceláře SS, 7. 10. 1938. Voss mluví v poválečné výpovědi o penzionování
k 1. lednu 1939. Viz ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
16	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
17	Více KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Od Polizeiverstärkung k Verstärkte SS-Totenkopfstandarten. Geneze a nasazení specifického
druhu represivních a okupačních jednotek SS v letech 1933–1941. Securitas Imperii, 2009, č. 15, s. 42–97.
18	Dnešní Ministerstvo obrany ČR.
19	Část objektu dnes využívá Vojenský ústřední archiv v Praze.
20	Strážní pluk Prag zajišťoval například Úřad říšského protektora, řídící úřadovnu Gestapa v Praze a kasárny SS. NA, f. Úřad říšského
protektora v Čechách a na Moravě (ÚŘP), sign. 114-9/36, St.O.Ä der SS-VT: Bestimmungen für den Wachdienst im Standort Prag,
10. 11. 1939.
21	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, protokol z výslechu B. Vosse, 18. 3. 1946.
22	Více např. PASÁK, Tomáš: 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Karolinum, Praha 1997.
23	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, protokol z výslechu B. Vosse, 18. 3. 1946.

paměť a dějiny 2016/02

PD_02_2016.indb 19

19

29.06.16 16:18

studie a články

Po odchodu dr. Stahleckera se velitelem bezpečnostní policie a bezpečnostní služby v Protektorátu Čechy a Morava stal SS-Standartenführer Horst Böhme. Budoucí šéf řídící úřadovny
Gestapa v Praze Dr. Hans-Ulrich Geschke, na snímku ještě v hodnosti SS-Obersturmführera.
Frankův tajemník Dr. Robert Giess a SS-Brigadeführer a generálmajor policie Walter Stahlecker
(zleva).
Foto: archiv Jaroslava Čvančary

odvezl zpět do kasáren. Mezitím
byla vyhlášena pohotovost pluku,
která trvala až do odpoledne. Večer
se pak v Černínském paláci konala
porada špiček okupačního aparátu,
jíž se kromě Vosse zúčastnili K. H.
Frank, jeho tajemník Robert Gies,
státní podtajemník Kurt von Burgsdorf, velitel bezpečnostní policie a SD
Walther Stahlecker, velitel pořádkové
policie Jürgen von Kamptz, vedoucí
řídícího úseku SD v Praze Horst
Böhme a snad i vedoucí řídící úřadovny Gestapa v Praze Hans-Ulrich
Geschke.24 Voss po válce vypovídal,
že na poradě dostal rozkaz k obsazení pražských univerzitních budov do
sedmi hodin ráno. Příslušné budovy
mu patrně označil Böhme. Následné
přípravy byly údajně obtížné, protože

nikdo z jeho pluku se v Praze nevyznal a měl k dispozici pouze jedinou
mapu. Musel proto nejprve objekty
a cestu k nim najít, což trvalo celou
noc. Jelikož pluk obsazoval jen budovy, kde probíhala výuka, nedošlo
v brzkých ranních hodinách k zatýkání studentů.25 O ně se „postarala“
pořádková policie, která obsazovala vysokoškolské koleje. Obsazení
akademické půdy, tedy právnické
fakulty, filozofické fakulty, Klementina, posluchárny lékařské fakulty
a staré a nové budovy ČVUT, vykonal
I. prapor z Kadetky, zatímco II. prapor
z Ruzyně převzal vzhledem k nedostatečné motorizaci pouze strážní úkoly.26 V noci z 16. na 17. listopadu malé
oddíly obsadily uvedené budovy a rozmístily stráže a hlídky.27 Voss si byl

ještě téhož dopoledne inkriminované
objekty obhlédnout. Už 19. listopadu
byla ovšem 6. SS-Totenkopfstandarte
vystřídána jinými útvary SS a vrátila se k původní službě. 28 Zatčení
studenti byli převezeni do Kasáren

24	
ABS, f. Stíhání nacistických válečných zločinců (dále jen 325), sign. 325-11-1, 17. listopad 1939, sv. 1.
25	Tamtéž, f. 305, sign. 305-691-5, protokol z výslechu B. Vosse, 18. 3. 1946.
26	Tamtéž, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
27	
Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Praha, f. Mimořádný lidový soud v Praze (dále jen MLS Praha), sp. zn. LS 5066/46, Bernhard Voss,
protokol B. Vosse z protokolu o hlavním přelíčení v trestní věci proti K. H. Frankovi, 2. 4. 1946.
28	
NA, f. Úřad říšského protektora – státní tajemník (ÚŘP-ST), sign. 109-4/354, Komando der SS-Besatzungstruppe Prag – rozmístění
útvarů SS, 18. 11. 1939.
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Heinricha Himmlera na Ruzyni. Za
neustálého bití je doprovod nahnal
do bývalé jízdárny, kterou dostala
k dispozici bezpečnostní policie. Tam
následovalo další týrání, Voss však
až do poválečného přelíčení údajně
o žádné šikaně neslyšel. 29 V kasárnách přečkali studenti krušnou noc
a ráno byla většina z nich po seřazení
a selekci odeslána na nedaleké nádraží Praha-Ruzyně, odkud je čekal
transport do koncentračního tábora
Sachsenhausen.30
Voss byl mezitím povolán do Černínského paláce, kde mu Frank
oznámil, že pro výstrahu má být vykonáno několik rozsudků smrti nad
údajnými podněcovateli nepokojů.
Dostal rozkaz, aby sestavil popravčí četu, neboť jako místo exekuce
byly vybrány ruzyňské kasárny. Na
způsobu provedení se měl dohodnout
s velitelem bezpečnostní policie
Walterem Stahleckerem 31 , s nímž
se už potkal v předsíni Frankovy
kanceláře.32 K exemplárnímu trestu bylo pražským vedoucím úsekem
bezpečnostní služby vybráno devět
studentských f un kcioná ř ů. 33 Ty
už v noci a dopoledne 17. listopadu
dopravila do kasáren bezpečnostní
policie, respektive Gestapo. Voss si

povolal velitele II. praporu SS-Obersturmbannführera Berndta von Steubena, který zároveň vykonával funkci
velitele ruzyňských kasáren, a vydal
mu příslušné rozkazy. Exekuci vykonala popravčí četa 5. roty II. praporu
(Sturmbann) 6. SS-Totenkopfstandarte. Studentským představitelům
byl údajně nejprve přečten rozsudek
a poté došlo k exekuci.34 Těla popravených si odvezlo Gestapo. Voss se
prý popravy nezúčastnil a nebyl ani
v kasárnách.35 O čtyři dny později,
22. listopadu 1939, téměř celý jeho
pluk demonstrativně prošel okupovanou Prahou, přičemž mu v čele stál
velitel popravčí čety von Steuben.36
Další služba Vossova pluku v protektorátu už byla mnohem méně
dramatická. Jednotka se převážně
věnovala fádní strážní službě, přesto
si Voss v den Hitlerových narozenin
20. dubna 1940 vysloužil služební odznak SS 3. stupně.37
V Praze vydržela 6. SS-Totenkopf
standarte až do dubna 1940, kdy
byla společně s brněnskou 7. SS-Totenkopfstandarte vybrána v rámci
další územní expanze nacistického
Německa pro nasazení v severní Evropě.38 Voss si do své osobní složky
důstojníka SS mohl připsat účast na

podrobení Norska v době od 2. května do 11. června 1940. Tam setrval
další rok, neboť útvary SS v Norsku
zůstaly v roli jednotek zabezpečujících dlouhé pobřeží. Vossovův pluk
střežil oblast Oslofjordu a zajišťoval
také tamní letiště. Jako velitel se za
svou službu dočkal 30. ledna 1941 propůjčení Válečného záslužného kříže
II. třídy s meči. V průběhu druhého
pololetí 1940 a na počátku roku 1941
začalo velení SS přetvářet oba pluky do podoby pravidelných polních
útvarů a vybudovalo z nich bojovou
skupinu SS „Nord“ (SS-Kampfgruppe
Nord). Voss nadále velel 6. pluku SS
a v jeho čele se 12. června přesunul
do Finska, neboť ho čekalo nasazení v největším tažení druhé světové
války – v operaci Barbarossa.39
Na rozdíl od dalších bojišť východní fronty však skončil útok
bojové skupiny SS Nord debaklem.
Nedostatečně vycvičení a vybavení
příslušníci SS neobstáli v náročném
terénu a specifických klimatických
podmínkách v boji proti houževnatému protivníkovi.40 I přestože následně došlo k jistému postupu, velení
SS vyvodilo z neúspěchu důsledky
a přikročilo k personálním změnám.
Jednou z obětí se stal i Voss, který

29	
SOA Praha, f. MSL Praha, sp. zn. LS 5066/46, Bernhard Voss, protokol B. Vosse z protokolu o hlavním přelíčení v trestní věci proti
K. H. Frankovi, 2. 4. 1946; kopie téhož viz ABS, f. 325, sign. 325-11-3.
30	PASÁK, Tomáš: 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova, s. 139–157.
31	Stahleckerův životopis viz KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: V prvním sledu. Kariéra velitele nacistických policejních jednotek Waltera
Stahleckera. In: Terezínské listy, 2015, sv. 43, s. 7–37.
32	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, protokol z výslechu B. Vosse, 18. 3. 1946.
33	KRČMÁŘ, Dalibor: Walter Jacobi. „Vysloveně intelektuální typ“ v čele protektorátního SD. In: Terezínské listy, 2011, sv. 39, s. 33–34.
34	Celá četa střílela salvou z pušek na několik obětí najednou, přičemž na každého z nich mířila polovina družstva, tj. pět vojáků.
SOA Praha, f. MSL Praha, sp. zn. LS 5066/46, protokol B. Vosse z protokolu o hlavním přelíčení v trestní věci proti K. H. Frankovi,
2. 4. 1946; kopie téhož viz ABS, f. 325, sign. 325-11-3.
35	Tamtéž.
36	
NA, f. Německé státní ministerstvo (dále jen NSM), sign. 110-4/486E, 6. SS-T.St Ia Az.: 10 c 18/21. 11. 1939 Na/He.: Befehl für einen Marsch
durch Prag am 22. 11. 1939 (21. 11. 1939).
37	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, přehled vyznamenání.
38	
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (VÚA – VHA), f. SS-Totenkopf-Infanterie-Ersatz-Bataillon II, k. 11, sl. 86, Der General
inspekteur der verst. SS-Totenkopfstandarten – změny v dislokaci jednotek, 24. 4. 1940.
39	Viz KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Od Polizeiverstärkung k Verstärkte SS-Totenkopfstandarten, s. 64–65.
40	Jednalo se o útok v severní části finské fronty proti sovětským pozicím u města Salla. SS-Kampfgruppe „Nord“ se zapojila do útoku po
boku německé a finské divize. Rudá armáda dvakrát odrazila útok SS a po třetím přešla do protiútoku za použití tanků. V řadách SS
nastala panika a známky rozkladu. Tato samotná akce stála bojovou skupinu 74 mrtvých, 232 raněných a 147 nezvěstných, kteří
z větší části padli do zajetí. STEIN, George: Die Geschichte der Waffen-SS. Droste Verlag, Düsseldorf 1967, s. 117–118.
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Voss vítá Heydricha u příležitosti otevření
Říšské školy pro bezpečnostní policii a SD.
Za nimi generálmajor policie Erwin Schulz.
Podřimující Voss a vždy bdělý Heydrich.
Foto: archiv Jaroslava Čvančary

byl zproštěn s okamžitou účinností
velení pluku a následně měl být penzionován. Obrátil se proto přímo na
říšského vůdce SS a emotivně žádal
o rehabilitaci. V Hlavním velitelském
úřadu SS (SS-Führungshauptamt –
SS-FHA) sice vzali jeho připomínky
v potaz, ale velením v poli už jej nikdy nepověřili. V poválečné výpovědi
před československými orgány Voss
o svém neúspěšném válečném angažmá proti Sovětskému svazu takticky
pomlčel. Uvedl pouze, že byl 18. června 1941 vystřídán ve funkci velitele
pluku a odvelen zpátky do Německa,
kde se měl v lazaretu SS v Berlíně
a v lázních Bad Kissingen podrobit
léčení.41 S účinností od 15. srpna 1941
jej SS-FHA převelel k berlínskému

posádkovému velitelství, kde setrval
několik měsíců. 42
Vynucený klid mu však nevydržel
dlouho a 28. listopadu 1941 byl s účinností od začátku měsíce jmenován
velitelem vznikajícího výcvikového
prostoru SS Beneschau v Protektorátu
Čechy a Morava.43 Do Prahy tak přišel
právě v období civilního výjimečného
stavu vyhlášeného zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. Velení SS evidentně hodlalo
využít jeho zkušeností s výstavbou
nových jednotek zcela v intencích
dřívějšího posudku, podle kterého
disponoval velmi dobrými teoretickými a /pouze/ dostačujícími praktickými
zkušenostmi.44 Na benešovském cvičišti je mohl dobře uplatnit během první

fáze výstavby polygonu. Po měsících
formálních příprav začal se skutečným budováním cvičiště. Společně se
svým nadřízeným, velitelem Waffen-SS v Protektorátu Čechy a Morava
SS-Brigadeführerem Karl von Treuen
feldem, 45 absolvoval řadu jednání
s R. Heydrichem, K. H. Frankem
a dalšími potentáty, jejichž výsledkem mělo být zahájení výstavby
a zvětšení rozlohy cvičiště. 46 Vysídlování civilního obyvatelstva
z Benešovska se už sice nedočkal,
nicméně jeho podíl na osudu celé
oblasti je nezpochybnitelný. O Vossově kompetentnosti pro tyto úkoly ostatně svědčí i další služební
zařazení, neboť o půl roku později,
18. června s účinností od 16. června

41	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
42	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, Personalverfügung, 13. 8. 1941.
43	Tamtéž, Personalverfügung, 28. 11. 1941. Při poválečném výslechu uvedl Voss jako den svého druhého příchodu do Prahy 15. listopad
1941, na benešovské cvičiště se měl přesunout 1. května 1942. ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit,
8. 7. 1946.
44	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, Auszug aus den Beurteilungen der Regiments-Kommandeure der verst. SS-S.St. vom 6. 4. 1940
(18. 4. 1942).
45	Treuenfeldův životopis viz KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Karl von Treuenfeld. Voják, elitář a politický bojovník ve službách SS.
Dějiny a současnost, 2012, roč. 34, č. 12, s. 40–43.
46	ZOUZAL, Tomáš: Založení vojenského výcvikového prostoru SS Benešov (1939–1942). ČČH, 2015 (v tisku).
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Zleva – velitel Waffen SS v Protektorátu Čechy a Morava SS-Brigadeführer Karl von Treuenfeld, SS-Obergruppenführer Hans Jüttner – náčelník
Hlavního velitelského úřadu SS a SS-Brigadeführer a generálmajor Waffen SS Bernhard Voss
Foto: archiv Jaroslava Čvančary

1942, byl odeslán do výcvikového prostoru SS Debica v okupovaném Polsku.47 Tam se po mnoha letech dočkal
dalšího povýšení, tentokrát do vysoké
hodnosti SS-Brigadeführer a generálmajor Waffen-SS. Stalo se tak u příležitosti výročí mnichovského puče,
9. listopadu 1942.48 V odůvodnění se
uvádělo, že SS-Oberführer Voss získal
zvláštní zásluhy coby velitel SS-Tr. Ü. Pl.
Beneschau i v současném služebním zařazení jako velitel SS-Tr. Ü. Pl. Debica na
výstavbě těchto cvičišť díky neúnavné
píli a prokazatelnému organizačnímu
talentu.49 Náčelník Hlavního velitelského úřadu SS SS-Gruppenführer
Hans Jüttner jeho povýšení na závěr
co nejvřeleji doporučil.50

Velitelem polygonu v Debici, který byl mezitím přejmenován na SS-Truppenübungsplatz Heidelager,
zůstal Voss až do druhé poloviny roku
1944, kdy fronta z východu překročila předválečné hranice Polska.51
Stále se těšil přízni nadřízených,
i když ne bezvýhradné. V létě 1943
jej například velitel Hlavního personálního úřadu SS SS-Gruppenführer
Maxmilian von Herff charakterizoval
coby důstojníka staré školy, obratného, ale ne zcela upřímného. Svůj
posudek uzavřel slovy: Prostě voják!
(Eigentlich ein Soldat!)52
S př íchodem podzimu 1944 se
přesto Voss dostal do vážných problémů. Podle své výpovědi evakuoval

2. srpna 1944 cvičiště před postupující
Rudou armádou,53 ale tento akt pravděpodobně neproběhl zcela v souladu
s rozkazy nadřízených. Dne 5. září
1944 byl zbaven velení cvičiště a přeložen do velitelské zálohy SS-FHA.54
O několik dní později byl zatčen a jeho
případ převzal Hlavní soudní úřad
SS.55 Soudní jednání proti němu bylo
zahájeno na základě osobního nařízení říšského vůdce SS u nejvyššího
soudu SS a policie. Vyšetřován byl
kvůli ohrožení bojeschopnosti v poli
a křivému služebnímu hlášení (Gefährdung der Kriegsmacht im Felde
und dienstlicher Falschmeldung).56
Sám Voss označil za důvod svého
odvolání (o soudním řízení nemluví)

47	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, Personalverfügung, 18. 6. 1942.
48	V té době dosahovala jeho gáže částky 1168 RM i s příplatky. Tamtéž, Besoldungsfestsetzung, 12. 12. 1942.
49	Tamtéž, Beförderung in der Waffen-SS, 13. 10. 1942.
50	Voss byl následně převelen z tabulky vrchního úseku SS Spree mezi aktivní důstojníky Waffen-SS. Tamtéž, korespondence mezi Hlavním personálním úřadem SS a Hlavním velitelským úřadem SS, 13. 10. a 12. 11. 1942.
51	Je pozoruhodné, že tuto část svého profesního života Voss ve svém poválečném výslechu zcela pominul.
52	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, Beurteilungs-Notiz über SS-Brigadeführer Voss, 8. 6. 1943.
53	
ABS, f. 301, sign. 301-16-7, výslech B. Vosse Dr. B. Ečerem – opis, 21. 6. 1945.
54	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, Personalverfügung, 5. 9. 1944.
55	Tamtéž, Amt I: SS-Brigadeführer Voss, 19. 9. 1944.
56	Tamtéž, Oberstes SS- und Polizeigericht: SS-Brigadeführer und Generalmajor d. Waffen-SS Bernhard Voss, 22. 9. 1944.
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Nádvoří kasáren v Rokycanech 9. 5. 1945. V pozadí vlevo pokuřující Voss, vpředu
mírně rozkročen K. H. Frank. Za ním vpravo Frankův pobočník major Schutzpolizei SS-Sturmbannführer Hans Hoffmann. Odtud je v 15.00 hodin američtí vojáci
převezli k předběžným výslechům do Plzně.
Foto: archiv Jaroslava Čvančary

zásadní názorové rozdíly s říšským velením SS
[SS-Führungshauptamt] o otázkách vojenského
velení, zvláště jmenoval opatření ARLZ.57 Po
válce ke kauze dodal, že nikdy nebyl politickým
SS-Mannem, ale pouhým vojákem.58 Jeho provinění
ale zřejmě nenaplnilo skutkovou podstatu a vyšetřující důstojník nařídil obnovené vyšetřování
případu.59 To se vleklo a Voss, jenž byl mezitím
propuštěn, našel útočiště v protektorátu.
Jeho třetí pobyt v okupovaných Čechách souvisí se zničením berlínského bytu Vossových
leteckým náletem 29. dubna 1944. Na základě
žádosti o náhradní bydlení jim Hlavní hospodářský a správní úřad SS přidělil v červenci
1944 byt na Zbraslavi.60 Voss se tak zařadil do
dlouhé řady pohlavárů SS, kteří svým rodinám
zařídili relativně pohodlný a bezpečný život
v české metropoli. Údajně dorazil do Prahy už
2. září 1944, ale v rámci vyšetřování musel minimálně ještě jednou absolvovat cestu do Berlína.61 Fakticky nejmocnější muž v protektorátu,
SS-Obergruppenführer K. H. Frank, na svého
bývalého podřízeného nezanevřel a chtěl jej
pověřit drobnějšími úkoly. Náčelník osobního
štábu říšského vůdce SS SS-Standartenführer
Rudolf Brandt však tento záměr zamítl, dokud
nebude vyšetřování uzavřeno.62 Frank v tom
evidentně neviděl problém a vybídl Vosse ke
spolupráci. Měl se stát vojenským poradcem
a referentem pro provizorní vojenské útvary,
který se vytvářely na Frankův rozkaz výhradně z protektorátních zdrojů.63 Následně byly
2. března 1945 zformovány dvě „bojové roty“
nazvané příznačně Böhmen a Mähren (Kampfkompanie Böhmen, Mähren), jejichž mužstvo
tvořilo asi 400 dobrovolníků z řad pořádkové
a bezpečnostní policie a SS.64 Alfou a omegou
projektu se stalo marné shánění výzbroje a vozidel, bez nichž by vytvořené útvary pozbyly
už tak dost omezenou bojovou hodnotu.65 Ještě
pofidérnější projekt představovalo vytvoření
tzv. Svatováclavské roty, kterou měli na základě

57	Na základě opatření ARLZ (Auflockerung, Räumung, Lähmung, Zerstörung) měla být uplatněna taktika „spálené země“, tedy odvezení
potřebného vybavení a zničení zbytku. Srovnej SLÁDEK, Oldřich: Spálená země. Naše vojsko, Praha 1980.
58	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
59	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, Der Chef des Hauptamtes SS-Gericht: SS-Brigadeführer und Generalmajor d. Waffen-SS Bernhard Voss,
2. 11. 1944.
60	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
61	V protokolu je chybně uvedeno 2. září 1933. ABS, f. 301, sign. 301-16-7, výslech B. Vosse Dr. B. Ečerem – opis, 21. 6. 1945.
62	
BArch Berlin, f. SSO, sign. 211B, Fernschreiben FS. Nr. 942 – 23. 2. 1945, odpověď 24. 2. 1945.
63	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, B. Voss – Lebenslauf und dienstliche Tätigkeit, 8. 7. 1946.
64	K historii bojových rot Böhmen a Mähren viz Kol. autorů: Český odboj na sklonku války ve světle nacistických dokumentů. Sborník dokumentů k 25. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, sv. II. Český výbor pro dějiny protifašistického odboje, Praha 1970,
s. 172–173; originály uloženy v NA, f. NSM, sign. 110-6/30.
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Frankova rozkazu z 5. března 1945
postavit dobrovolníci z řad oficiózní
protektorátní mládežnické organizace Kuratorium pro výchovu mládeže.
Záměr se však z pochopitelných důvodů minul účinkem a necelá stovka
dobrovolníků nesehrála v závěrečných bojích druhé světové války
prakticky žádnou roli.66 Jaké zažíval
bývalý velitel důstojnické školy SS
pocity při pohledu na podobné formace, si lze lehce představit.
Hned po vypuknutí Pražského povstání Voss údajně ztratil spojení s pohotovostními útvary a zůstal izolován
v Černínském paláci. Podařilo se mu
v noci z 8. na 9. května 1945 ustoupit
do Plzně, kde byl zajat americkými
jednotkami. Manželka a snad i jedna
z dcer zůstaly na Zbraslavi a v době
zatčení o nich neměl žádné zprávy. Na
základě pozdější korespondence lze
usuzovat, že se rodině podařil návrat
do Bad Tölzu.67 Voss sám směřoval do
Bavorska ke zbytku rodiny.68
V poválečném Německu ovšem
přišel čas potrestat válečné zločince.
Bernharda Vosse se podařilo v zajateckém táboře záhy identifikovat a už
21. června 1945 byl ve Wiesbadenu
podroben výslechu vyšetř ujícím
důstojníkem JUDr. Bohuslavem Ečerem.69 Následovalo jeho vydání do
Československa, přičemž ředitelství

národní bezpečnosti v Bartolomějské
ulici v Praze byl předán do zajišťovací vazby 13. března 1946 škpt. Dr.
Rudolfem Hrbkem od pátrací skupiny z Wiesbadenu. Zanedlouho poté
byl využit jako svědek při procesu
s K. H. Frankem.70 V druhé polovině
září 1946 byl Voss předán do vazby
Mimořádného lidového soudu v budově Krajského soudu trestního v Praze-Pankráci.71 Koncem roku 1946 byla
připravena obžaloba, která ho vinila
z příslušnosti k SS, popravy devíti
studentských funkcionářů a podílu
na zřízení výcvikového prostoru SS,
což způsobilo odnětí jmění celé řadě
fysických a právnických osob.72 Voss se
po seznámení s obžalovacím spisem
hájil tím, že byl v rámci SS penzionován už v roce 1939, výkonem popravy
byl pověřen rozkazem nadřízených
berlínských úřadů a cvičiště budoval
podle předem připravených plánů.73
Je nutno přiznat, že vznesená obvinění mu u soudu příliš šancí nedávala,
a ještě před hlavním přelíčením předseda senátu oznámil prezidiu Mimořádného lidového soudu v Praze, že
podle stavu věci a žalobního návrhu
bude pravděpodobně vynesen rozsudek
s trestem smrti.74 V průběhu procesu
byl Vossovi navíc vyměněn obhájce.75
Hlavní líčení proběhlo 4. února 1947
za přítomnosti předsedy senátu Dr.

Karla Černíka a čtyř soudců z lidu.76
Jako jediný svědek byl povolán bývalý
příslušník SD Walter Jacobi, který se
ovšem s obžalovaným znal jen zběžně. Voss sice prohlásil, že se necítí
vinen, nicméně soud jej jednohlasně shledal vinným ve všech třech
bodech obhajoby. Za zločin proti
státu podle § 2 dekretu prezidenta
republiky z 16. dubna 1945, č. 16 Sb. ve
znění zákona ze dne 24. ledna 1946,
č. 22 Sb., zločinu proti osobám podle
§ 7 odst. 3 a zločinu proti majetku
podle § 9 téhož zákona byl odsouzen k trestu smrti, náhradě nákladů trestního řízení a výkonu trestu,
ztrátě občanské cti navždy a propadnutí majetku ve prospěch státu.
Udělení milosti senát nedoporučil.77
S vyhověním žádosti o prodloužení
lhůty byl trest vykonán v 16 hodin
neveřejně v prostorách pankrácké
věznice. Smrt odsouzeného lékař
konstatoval o dvacet minut později.78 Následná žádost obhájce o vydání
osobních věcí popraveného manželce
byla zamítnuta.79
Život Bernharda Vosse provázela
řada zvratů, přesto není jeho osud
v rámci Waffen-SS nijak neobvyklý.
Stejně jako řada jeho vrstevníků bojoval a se štěstím přežil první světovou
válku a poté zvolil policejní kariéru.
V neklidných poválečných časech se

65	Samotnému Vossovi byly přiděleny dva nákladní vozy předělané ve Škodovce na generátorový pohon. NA, f. NSM, sign. 110-6/30,
Zurverfügungsstellung von Kraftfahrzeugen für die Kampf-Kompanien Böhmen und Mähren, 17. 3. 1943.
66	Více k projektu PEJČOCH, Ivo: Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922–1945.
Academia, Praha 2011, s. 419–427.
67	
SOA Praha, f. MLS Praha, sp. zn. LS 5066/46, dopis předaný do vazby MLS v Praze 17. září 1946.
68	Tamtéž, Hlavní líčení proti B. Vossovi, 4. 2. 1947.
69	Dalšími přítomnými byl důstojník americké 12. skupiny armád kapitán Thomas P. White a Dr. Arnošt Hochwald, člen komise pro stíhání válečných zločinců. ABS, f. 301, sign. 301-16-7, výslech B. Vosse Dr. B. Ečerem – opis, 21. 6. 1945.
70	
ABS, f. 305, sign. 305-691-5, ŘNB – příkaz k předvedení B. Vosse, 1. 4. 1946.
71	Tamtéž, předání Vosse do vazby mimořádného lidového soudu, 17. 9. 1946.
72	
SOA Praha, f. MLS Praha, sp. zn. LS 5066/46, návrh na zahájení trestního řízení proti Bernhardu Vossovi, 6. 12. 1946.
73	Tamtéž, ručně psaný dopis B. Vosse předsedovi XXXVIII. senátu MLS v Praze, 20. 1. 1947.
74	Tamtéž, předseda senátu Dr. Karel Černík prezidiu Mimořádného lidového soudu v Praze, 25. 1. 1947.
75	Tamtéž, Advokátní komora pro Čechy v Praze II, zproštění Dr. Jana Karase zastupováním chudých u MLS a jmenování Dr. Karla Krbce,
31. 1. 1947.
76	Tamtéž, Hlavní líčení proti B. Vossovi, 4. 2. 1947.
77	Tamtéž, Poradní protokol u MLS v Praze XIV a rozsudek, 4. 2. 1947.
78	Tamtéž, Záznam o výkonu trestu, 4. 2. 1947.
79	Tamtéž, žádost JUDr. K. Papeže Věznici krajského soudu trestního o vydání osobních věcí popraveného manželce, 21. 3. 1947 a tamtéž,
zamítnutí žádosti Krajským soudem trestním v Praze, 31. 7. 1947.
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studie a články

klonil k radikální pravici a nástup
nacistů k moci uvítal. Službu u policie zanedlouho vyměnil za uniformu
se smrtihlavem, když se nechal zlákat k jednotkám SS. Tři roky velel
důstojnické škole SS, než byl pro
opakované problémy penzionován.
Jeho kariéru v rámci SS restartovalo
vypuknutí druhé světové války, kdy
byl zmobilizován coby velitel jednoho
z nově budovaných týlových útvarů
SS. Záhy se ocitl v okupované Praze,
kde byl pluk nasazen do akce proti
českému vysokému školství. Jeho
podíl, byť poměrně nevýrazný, na
popravě devíti studentských funkcionářů se po válce stal hlavním
důvodem udělení absolutního trestu.
Tím druhým byla aktivní práce na
výstavbě polygonu SS na Benešovsku, jehož se stal prvním velitelem.
Mezitím se ovšem stačil zúčastnit
okupace Norska a zapojit se do útoku
proti Sovětskému svazu. Nasazení
jeho jednotky z finského území však
skončilo fiaskem. O ukončení jeho
kariéry velitele SS rozhodly spory
s říšským vedením SS, které měl
na postu velitele cvičiště SS Debica v Generálním gouvernementu.
Následné penzionování zapříčinilo,
že se na sklonku války opět ocitl
i se svou rodinou v Praze, kde ho
K. H. Frank pověřil výstavbou dvou
dobrovolnických útvarů, složených z příslušníků německého
bezpečnostního aparátu a SS
a členů Kuratoria pro východu
mládeže. Tento pofidérní projekt
mu po válce rovněž přitížil. Ač se
svými činy rozhodně nezařadil
mezi nejtěžší válečné zločince, jeho
provinění jej přivedla na popraviště.
Bernhard Voss patřil mezi nejvyšší
příslušníky Waffen-SS popravené po
skončení druhé světové války na
československém území.80

80	Hodnostně nejvyšším příslušníkem Waf
fen-SS popraveným v Československu
byl patrně Hermann Höfle, bývalý německý velitel na Slovensku. LIŠK A,

Úřední záznam o výkonu trestu, dodnes archivovaná úřední obálka s torzem Vossovy oprátky
a Vossův kat Tomáš Stejskal
Foto: Kabinet dokumentace a historie vězeňské služby Praha, Aleš Kýr, NA
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Otakar a kol.: Tresty smrti vykonané
v Československu 1918–1989. Sešity ÚDV
č. 2. ÚDV, Praha 2006 (2. vydání), s. 154.
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