
 
Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.  

 

Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha – 1943 San Francisco, USA) 

Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha Štěpánka patří spíše ke smutné 

části dějin rané československé diplomacie. Štěpánek, tajemník tzv. Maffie a jedna z klíčových 

postav domácího odboje za I. světové války a jeden z hlavních organizátorů rodícího se 

ministerstva zahraničí, se posléze během výkonu své diplomatické funkce stal aktérem aféry, 

která z více či méně osobních příčin přerostla v kauzu veřejnou, s ohlasy jak doma, tak i ve 

Spojených státech amerických. V roce 1920 nastoupil jako první československý vyslanec 

v USA, ale po poměrně krátkém působení byl v důsledku obvinění svých podřízených uznán 

vinným, že porušil pravidla o „svědomitém konání úředních povinností“, přestože prokázal, 

že mnohá obvinění nemají opodstatnění. Zklamaný postojem kolegů a celkovými poměry na 

ministerstvu podal již v roce 1923 rezignaci, usadil se v USA a stáhl se z veřejného života. 

Štěpánkův příběh ilustruje i složité poměry rodícího se MZV a zahraniční služby. Jeho 

předčasné ukončení diplomatické kariéry však nic nemění na skutečnosti, že se jednalo 

o vynikající osobnost, která se významně zasloužila o vznik republiky a o vybudování 

ministerstva zahraničních věcí. 

 



O Štěpánkově životě před začátkem jeho profesionální kariéry víme jen útržkovitě.1 Narodil 

se v Praze 5. února 1884 ve vážené rodině pražského krupaře - mlynáře Václava Štěpánka, 

původem z Neústupova u Votic, narozeného v roce 1836. Štěpánkova maminka Marie, roz. 

Kopecká a narozená v roce 1848, pocházela z Dobročovic. Bedřich byl posledním z pěti dětí: 

nejstarší bratr Václav se narodil v roce 1869 a dopracoval se slušného postavení „obecního 

staršího“ na pražské radnici, současně po otci převzal mlynářské řemeslo. Druhým ze 

sourozenců byla sestra Anna narozená v roce 1871. Ve Štěpánkově životě zaujímala zvláštní 

místo, protože s ním trávila značnou část života, a to jak v době protirakouského odboje a 

během jeho působení ve Washingtonu, tak i na sklonku jeho života. V roce 1874 přišla na svět 

Růžena (Rosa), která se v dubnu 1895 provdala za zakladatele českého moderního herectví 

Eduarda Vojana. Předposledním byl bratr Josef, narozený v roce 1875,2 který si otevřel 

mlynářskou živnost v Táboře.  

 

 
Obr. 2. Pobytová přihláška u pražského policejního ředitelství s údaji o rodině Štěpánků a o narození Bedřicha 
Štěpánka. Národní archiv v Praze. 
 

                                                 
1 Základní životopisná data o Štěpánkovi byla zveřejněna v chicagském Denním Hlasateli 6.5. 1921 v souvislosti 
s jeho první návštěvou Chicaga koncem května 1921. Několik životopisných dat o Štěpánkovi a jeho příbuzných 
lze získat ze spisu pražského policejního ředitelství, srv. Národní archiv v Praze (dále jen NA), fond Policejní 
ředitelství Praha I – všeobecná registratura 1914 – 1920, sg. 117/68 – Štěpánek Bedřich. 
 
2 NA, fond Policejní ředitelství I, konskripce, karton 623, obraz 934. 



Středoškolská studia absolvoval Štěpánek na gymnáziu v Truhlářské ulici, kde v roce 1902 

maturoval. Rok studoval na konzulární akademii ve Vídni, poté odjel do Paříže studovat na 

diplomatickém oddělení Vysoké školy politických věd - École libre de Sciences politiques. 

Diplomovou práci ukončil v roce 1905.3 Současně se od roku 1905 pustil do studia 

orientálních jazyků, ve kterém pokračoval na lazarefském institutu v Moskvě. Hned po 

návratu se zapsal na Univerzitu Karlovu v Praze ke studiu práva. V roce 1908 byl promován 

doktorem práv, když ve stejné době na filozofické fakultě zlepšoval své znalosti orientálních a 

západoevropských jazyků. Už od roku 1906, tj. už během studií začal podnikat studijní cesty 

po Evropě, evropském i asijském Rusku, navštívil Makedonii, Řecko a Turecko. 

Z dochovaných žádostí o povolení k cestám do zahraničí víme, že v letech 1909 – 1910 

pobýval ve Smyrně a v Konstantinopoli. Všude se zajímal o politické, hospodářské a 

národnostní poměry a samozřejmě zdokonaloval své, již tehdy výjimečné jazykové znalosti. 

Cesty po Balkáně a Rusku v něm posílily vědomí slovanské sounáležitosti i pocit, že útisku 

jsou spolu s Čechy vystaveny i jiné slovanské národy. Tady je třeba hledat i kořeny jeho 

pozdějšího přesvědčení, že protirakouský odboj musí vést slovanské národy společně. 

 
Obr. 3. Dotazník s údaji o B. Štěpánkovi k žádosti o pas za účelem cestování po Evropě, Praha, 22. září 1906. 
Národní archiv v Praze. 

                                                 
3 Během krátkých pobytů v Praze pobýval s rodiči a sestrou Annou na Praze 2 ve Zlatnické ulici č. 1, ale v roce 
1908 se rodina, tehdy už bez zemřelé matky, přestěhovala do Kaprovy ulice č. 34, kde byl přihlášen do srpna 
1916, poté se přestěhoval do č. 275 v ulici U Písecké brány. 



 

Ze Štěpánkových osobních spisů vyplývá, že po studiích nastoupil dne 3. března 1910 do 

státní služby na rakousko-uherském ministerstvu zahraničních věcí.4 Po absolvování krátké 

konzulární aspirantské praxe na konzulátech v Hamburku a ve Smyrně byl 18. prosince 1911 

vyslán na rakouský konzulát do Cařihradu jako konzulární atašé, 6. června 1913 byl povýšen 

do funkce vicekonzula. V Cařihradě setrval do 25. ledna roku 1915, následně „na nátlak rak. 

uh. vojenského attaché v Cařihradě ... jako politicky podezřelý“ měl být přeložen do Vídně, a 

to kvůli podezření z protirakouských postojů. Službu na vídeňském ministerstvu však 

nenastoupil a odjel do Prahy, kde čerpal zdravotní dovolenou, poté nakrátko nastoupil službu 

na konzulátu v Brémách, avšak už v říjnu 1915 byl přeložen do Dortmundu, kde měl na 

starosti odvody rakouských příslušníků žijících v Německu. Na počátku roku 1916 se však 

znovu vrátil do Prahy a pokračoval ve své zdravotní dovolené. Koncem června 1916 byl dán 

ministerstvem zahraničních věcí „do disponibility“, což fakticky znamenalo, že byl z aktivní 

služby odstaven. Z tohoto důvodu musel zlikvidovat i svůj drahocenný diplomatický 

„Kaiserpass“, který mu umožňoval bezproblémové cesty do neutrálního Holandska se vzkazy 

pro Beneše a Masaryka. Od té doby služebně zůstal v Praze až do svého propuštění 

z rakouské státní služby v létě roku 1918. 

 

 

Obr. 4. Pas B. Štěpánka s údaji o cestách po Turecku a Řecku. Národní archiv v Praze. 

 

                                                 
4 Archiv ministerstva zahraničních věcí, fond Osobní – 1918-1945 – Bedřich Štěpánek (dále jen AMZV, OF 
Štěpánek), čj. 32.762/1923, „JUDr. Bedřich Štěpánek, vyslanec – vystoupení ze státní služby“, kde je v přehledu 
jeho služebního postupu jako datum jeho nástupu do státní služby uveden 3. říjen 1910. 



 

Obr. 5. Žádost B. Štěpánka o vydání „vysvědčení zachovalosti“ za účelem vstupu do c. a k. konzulární služby, 
Praha, 21. února 1910. Národní archiv v Praze. 
 

V protirakouském odboji 

 

Štěpánek už od svého prvního pražského pobytu v roce 1915 kolem sebe soustřeďoval 

přátele, se kterými si vyměňoval názory a zprávy o politické a válečné situaci. „Štěpánek 

dostával turecký tisk, bulharský „Mir“ a rumunský „Adeverul“; v Praze předplatil neutrální 

tisk (holandský, dánský, švýcarský), ovládaje všechny tyto řeči. Pošta jej doručovala rak.-uh. 

místokonzulovi. Jsa tak v držení drahocenných zpráv, vytvořil rychle kolem sebe v kavárně 

U zlaté husy kruh přátel, mezi nimiž byl i Hajšman.“5 Právě Hajšman vzpomíná na své 

pravidelné schůzky se Štěpánkem i na to, že mu v této kavárně tajně předal první číslo revue 

La Nation Tchèque s revolučním obsahem o samostatnosti Čech.6 Jak si tyto zakázané 

časopisy Štěpánek obstarával, na to se nikdo neptal. Díky svému širokému rozhledu měl na 

                                                 
5 Paulová, Milada, Dějiny Maffie – osudy Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914–1918, Praha: Academia 
1968, s. 29.  
 
6 První setkání se Štěpánkem líčí Jan Hajšman ve své knize Česká Mafie. Vzpomínky na odboj doma. 2. vyd., 
Praha, Orbis 1934, s. 68-70. Zde i zmínka o La Nation Tchèque. 



své okolí velký vliv. Štěpánkovy výjimečné znalosti jazyků mu umožňovaly sledovat desítky 

zahraničních novin, ze kterých po vstupu do tajného výboru, tzv. Maffie, pro něj pravidelně 

připravoval souhrnné informace. Štěpánkova zpravodajská činnost byla pro Maffii 

mimořádně důležitá, protože přispívala k získávání objektivnějších údajů o situaci na 

bojištích, o postojích zahraničních velmocí a tím i ke korigování rakouské propagandy. 

Štěpánek byl spolu se Šámalem považován za politické jádro Maffie.  

 

S úmyslem zapojit Štěpánka do revoluční akce přišel P. Šámal. Požádal J. Kvapila, 

divadelního režiséra a ředitele činohry Národního divadla, který měl díky své pozici pas, na 

který mohl do konce roku 1915 poměrně snadno cestovat, aby Štěpánka vyhledal v Brémách. 

To se stalo v listopadu 1915 a v podstatě ihned se mu podařilo přemluvit Štěpánka ke 

spolupráci s Maffií. „Šlo o to, získat jej a jeho rozsáhlé znalosti i nepochybné národní 

přesvědčení pro trvalou spolupráci s námi,“ psal Kvapil.7 V tomtéž měsíci byl Štěpánek 

přeložen do Dortmundu a zde započalo jeho aktivní fungování jako spojka mezi domácím a 

zahraničním odbojem. Hned v listopadu odjel do Amsterodamu, odkud Masarykovi zaslal 

dopis s podrobným vylíčením důsledků tzv. „knoflíkové aféry“. Současně mu oznámil, že 

na prosinec plánuje další cestu. Masaryk dopis obdržel přesně v době, kdy k němu z Londýna 

dorazil E. Beneš. Proto s obsahem dopisu ihned seznámil i Beneše. Bylo to poprvé, co se oba 

dozvěděli podrobnosti o hrozných následcích této aféry, kdy byly zatčeny přední osobnosti 

domácího odboje a spolu s nimi i Hana Benešová a Alice Masaryková. Někteří byli 

propuštěni teprve 2. července 1917 amnestií nového císaře Karla.  

 

V prosinci 1915 Štěpánek, v tajných zprávách označovaný krycím jménem „Sylvestr“, 

vykonal druhou cestu do Amsterodamu, kde se měl na žádost Masaryka sejít s Benešem. 

Opětovné navázání styků mezi zahraničním a domácím odbojem, zpřetrhané „knoflíkovou 

aférou“, se nyní stalo nejaktuálnějším úkolem a bylo i hlavním předmětem schůzky mezi 

Benešem a Štěpánkem - „novou spojkou Maffie“.8 Beneš se hned 23. prosince vydal na cestu 

do Holandska. Štědrý večer strávil nemocen na lodi, večer se ubytoval v Amsterodamu 

v hotelu Suisse. Na druhý den 25. prosince odpoledne navštívil malíře Emila Fillu a jeho ženu 

Hanu. V průběhu dlouhého hovoru Beneš svým novým a tehdy prvním spolupracovníkům 

v Holandsku podrobně vylíčil celou situaci kolem odboje, informoval Fillu o tajném výboru, a 

                                                 
7 Kvapil, Jaroslav, O Čem vím. Sto kapitol o lidech a dějích z mého života. 2. vyd., Praha 1937, s. 196. 
 
8 AMZV, f. Eduard Beneš – soukromý archiv (dále jen EB-SA), k. 1, „Osobní doklady, rukopisy.“ 



zmínil potřebu hledat jiné spojení s Prahou, než přes Švýcarsko, nejlépe přes Holandsko. Filla 

ve vzpomínkách mj. též uvedl, že „Dr. Beneš se těšil na setkání „s jedním poslem“ říkal. 

Zítra ráno, podle výsledku, zařídíme další. (Poslem tím byl Dr. Bedřich Štěpánek).“9 Na 

druhý den 26. prosince ráno Fillovi znovu navštívili Beneše v hotelu Suisse a oznámili mu, že

jako příští posel do Prahy je připravena odjet Hana Fillo

 

vá.  

                                                

 

Beneš po této schůzce odešel do hotelu Krasnopolski, kde se sešel se Štěpánkem.10 Oba muži 

se znali ze studií na École des Sciences politiques v Paříži. Štěpánek předal Benešovi aktuální 

informace o situaci doma a je zřejmé, že Štěpánkovy zprávy Beneše potěšily, protože Filla 

vzpomínal, že když se s manželkou odpoledne znovu sešli s Benešem na nádraží, aby ho 

doprovodili do Rotterdamu, „viděl jsem zřetelně na výrazu tváře a na očích Dra Beneše, že je 

veselý. Pověděl mi hned proč: Podařilo se mu se sejít s Drem Štěpánkem a naznačil mi, že 

dostal dobré zprávy.“ Těmi dobrými zprávami byla Štěpánkova informace, že domácí odboj 

se navzdory „knoflíkové aféře“ nerozložil, nepřestal pracovat, že pořád jsou zde lidé, na které 

se lze spolehnout. Hned příští den poslal Beneš Masarykovi zprávu: „Situace je vcelku dosti 

dobrá.“11 Štěpánek zase od Beneše převzal informace o činnosti Masaryka a Beneše, zprávy 

o tom, co důležitého se seběhlo v zahraniční, např. že byl manifestem českého zahraničního 

komitétu ze 14. listopadu 1915 veřejně vyhlášen odboj proti Rakousko-Uhersku, a zejména 

instrukce k další činnosti tajného výboru. Štěpánek pak tyto zprávy šťastně převezl do Prahy. 

Tato schůzka „znamenala pevné a trvalé navázání styků zpřetrhaných a zamotaných 

knoflíkovou aférou.“12 Položila základy k nové „Maffii“. Štěpánek, který se do Prahy vrátil 

přes Německo, o výsledku cesty nadšeně informoval své přátele z odboje večer na Tři krále 

1916 v kavárně U Zlaté husy. 

  

 
9 Hajšman, Jan; Emil Filla, Hlídka české Mafie v Holandsku, Praha, Orbis 1934, s. 36-46. 
 
10 Beneš si v přehledu událostí za léta 1915-1918 zaznamenal za datum schůzky se Štěpánkem 25. prosinec 
1915. Totéž datum uvádí i v díle Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky z bojů za svobodu národa I, Praha, 
Orbis a Čin 1927, s. 81 a pozn. na s. 107. Ten den však ke schůzce se Štěpánkem nemohlo dojít, protože Beneš 
sám poznamenává, že 25. prosince „setrval dlouho do večera“ u E. a H. Fillových, kde schůzku se Štěpánkem 
teprve avizoval „na zítra“.  
 
11 E. Beneš T.G. Masarykovi, Paříž, 27.12. 1915. In: Hájková, Dagmar a Ivan Šedivý, eds., T.G. Masaryk – E. 
Beneš. Korespondence,  Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004, s. 54. 
 
12 Průběh schůzky se Štěpánkem stručně líčí E. Beneš, Světová válka I, c.d., pozn. na s. 107, dále srv. Hajšman, 
Filla, c.d., pozn. na s. 46-7. K. Pacner schůzku nepřesně situuje do prosince 1916. Srv. Pacner, Karel, 
Československo ve zvláštních službách, díl I., 1914 – 1939. Praha: Themis 2002, s. 58-59. 



Rozruch kolem jeho návratu vyvolaný tím, že přivezl zprávy přímo od Beneše, nezůstal utajen 

Šámalovi. Ten vzpomínal, že se Štěpánkem se poprvé sešel v Bráníku 9. ledna 1916 a právě 

tehdy se mu Štěpánek nabídl k odbojové práci pro Maffii.13 Ale ještě v lednu se Štěpánek 

musel nakrátko vrátit na své působiště do Dortmundu, odkud byl definitivně odvolán v dubnu 

1916. Teprve od této doby se mohl s jemu vlastním enormním nasazením plně zapojit do 

odbojové práce a až do roku 1918 stál po Šámalově boku ve vedení Maffie jako její 

tajemník. Šámal, Štěpánek, Kvapil a dva členové z prvního období Maffie, A. Hajn a 

B. Franta utvořili novou „pětku“. Štěpánkův přítel J. Kvapil na Štěpánkovo působení v tajném 

výboru vzpomínal takto: „Váš příchod do Prahy počátkem r. 1916 byl pro nejužší kruh naší 

Maffie požehnáním, vy jste vnesl do ní tolik politických zkušeností, prozřetelnosti, 

odhodlanosti, nesmlouvavosti, pravdomluvnosti a osobní statečnosti, že si troufám valnou 

část úspěchů v taktice našeho domácího odboje přičítati jen a jen k vašim zásluhám.“14 

Štěpánka vždy hodnotil velmi pozitivně: „Nikdo z nás neměl tolik politických i jazykových 

vědomostí, ale ani tolik houževnatosti, důslednosti až zarputilé a osobní nebojácnosti jako 

tento třiatřicetiletý elegán úžasné, až chorobné paměti. Srostl s námi, vybudoval celou síť 

styků se zahraničním a byl ač z nás nejmladší v přemnohých věcech naším učitelem.“15 Stejně 

tak vysoce si cenil jeho práce P. Šámal, hlavní osobnost Maffie, a Beneš chválil nejenom jeho 

přínos pro součinnost mezi zahraničním a domácím odbojem, ale především jeho podíl na 

spolupráci s jihoslovanskými odbojáři: „Dr B. Štěpánek ... zejména se přičinil o to, aby 

spolupráce mezi Prahou, Lublaní a Záhřebem byla co nejvydatnější...“16  

 

Se Štěpánkem jako spojkou se počítalo i po vynesení rozsudku nad K. Kramářem 3. června 

1916. Štěpánek se pro účely propagandy celý rozsudek naučil nazpaměť a odjel do Německa, 

ale tam zjistil, že je již velmi podezřelý a od další části cesty do Holandska raději upustil. Aby 

se neprozradily jeho dřívější cesty do Holandska, zničil svůj diplomatický pas, což byla pro 

Maffii těžká ztráta. Na podzim se vrátil do Prahy. Mnohem více se pak zaměřil na 

zpravodajskou činnost a vedle toho významně přispěl i ke vzniku několika zásadních 

historických dokumentů. Spolu s J. Kvapilem a P. Šámalem spolupracoval na zrodu a 

konečné redakci „Manifestu českých spisovatelů“ ze 17. května 1917, který vyzýval české 

                                                 
13 AMZV, OF Štěpánek. Dopis P. Šámala B. Štěpánkovi, Karlovy Vary, 17. 10. 1922, opis. 
 
14 AMZV, OF Štěpánek. Dopis J. Kvapila B. Štěpánkovi, Praha 14. 10. 1922, opis.  
 
15 Kvapil, c.d., s. 197. 
 
16 Beneš, Světová válka II, c.d., s. 160  a165. 



poslance na říšské radě, aby se otevřeně postavili za požadavky českého národa. Manifest pak 

připravil půdu pro prohlášení českých poslanců na říšské radě, přednesené 30. května 1917, 

které lze označit za zásadní předěl v dosavadních postojích české politické reprezentace, 

protože se poprvé veřejně postavili za myšlenku samostatnosti českého národa. Z toho, jak se 

tento dokument postupně rodil, lze bez nadsázky tvrdit, že Štěpánek, tento „politický rádce 

Kvapilův,“ měl mimořádný podíl na vzniku prohlášení a navíc u svého stolu v kavárně 

U Zlaté husy ovlivňoval i postoje poslanců. Maffie se rozhodla vypracovat dvě verze 

prohlášení: radikální, kterou měl být vynucen nátlak na poslance, aby v případě nesouhlasu už 

bez odporu podpořili verzi minimalistickou. Štěpánek byl pověřen vypracováním verze 

maximalistické. Jasně zde formuloval požadavek „sebeurčení v samostatném, moderně 

vybudovaném, demokratickém státě českém, rozšířeném a zesíleném o uherské bratry 

Slováky... žádáme kategoricky za sloučení veškerého národa Čechoslováckého v jeho 

historických sídlech v jediný a nedílný politický celek v rámci samostatného státu 

Čechoslováckého, nadaného všemi atributy plné suverenity státní.“17 Štěpánek tak plně stál 

na pozici Masaryka a jeho představy společného státu Čechů a Slováků a zároveň v úzké

spojení s Jihoslovany. Štěpánek rovněž prohlašoval, že vývoj spěje k utvoření Spojených států 

evropských (!) a že náš stát má být mostem a ideovým pojítkem obou polovic Evropy a stráží 

proti násilí. Štěpánkovo pojetí překračovalo představivost českých politiků, ale i reálné 

možnosti. Pro české poslance bylo příliš radikální, proto jej odmítli a konečná verze musela 

upustit od výslovného požadavku samostatnosti. 

m 

                                                

 

Je vhodné připomenout, že vůdci českých politických stran, ale i významní intelektuálové v té 

době ještě pevně stáli na pozicích jednotného Rakousko-Uherska. Štěpánek sám si po válce 

v dopise své sestře Anně posteskl, jak negativní roli tehdy sehráli např. přední čeští 

historikové J. Goll, J. Pekař, J. Šusta ad., kteří se odmítli podepsat pod Manifestem 

spisovatelů: „Jaký to rozdíl mezi skutečným mužem a historikem, brodícím se po celý život 

v haldách „pramenů“ papíru, ... když najednou ta historie vyvstane před nimi živá. Může být 

smutnějšího divadla, než kupř. prof. Goll, brojící proti projevu spisovatelů důvody, ... že je to 

až líto.“18 Podobné zklamání z českých historiků vyjádřil později i Masaryk. O to více 

vystupuje do popředí přínos několika málo osobností, které tyto historické dokumenty 

vytvořily a prosadily a k nimž Štěpánek patřil.  

 
17 ANM, f. P. Šámal, k. 2, inv. Č. 67, Návrh projevu od dr. B. Štěpánka z 23. května 1918, s. 5. 
 
18 ANM, f. Maffie, k. 2, inv. č. 36. Dopis B. Štěpánka sestře Anně, s. l., s.d.  



 

 
Obr. 6. Návrh B. Štěpánka s jeho verzí prohlášení českých poslanců na říšské radě, Praha, 17.5. 1917. Archiv 
Národního muzea v Praze. 
 

 
Obr. Část dopisu B. Štěpánka sestře Anně, v němž kritizuje postoje významných českých historiků k otázce 
samostatnosti. San Francisco, USA, s.d., asi 1931. Archiv Národního muzea v Praze. 
 

Na tyto dva dokumenty pak navazovala tzv. „Tříkrálová deklarace českých poslanců“ z 6. 

ledna 1918, kterou se domácí politická reprezentace již jednoznačně hlásila k programu vůdců 

zahraničního odboje a po které konečně začala oficiální česká politika a tisk brát zcela vážně i 

snahy Maffie. I na vzniku této deklarace měl Štěpánek velký podíl. J. Kvapil o Štěpánkových 



zásluhách na zrodu těchto dokumentů napsal: „Vy jste mi byl, drahý příteli, nejbližším a 

vlastním spolupracovníkem při konečné koncepci spisovatelského projevu, jímž jsme to 

bohudík tak vyhráli a Vy jste z jeho úspěchu dovedl na ráz vytěžiti všechen zisk pro naši čest 

před zahraničním forem. Vy jste v poradách o tříkrálovém projevu českých parlamentníků 

udržel svou houževnatostí až do konce čestnou linii tohoto památného manifestu, při jehož 

koncipování /vzpomínáte si?/ bylo tolik sklonů k dřívějšímu opatrnictví; Vy jste vlastně 

vydupal ze země /doslova: vydupal/ celou tu nezapomenutelnou akci s Jihoslovany, od našeho 

zájezdu k Preradovičovým slavnostem do Záhřeba a jihoslovanské účasti při naší národní 

přísaze dne 13. dubna k těm velikým, pro Rakousko již hrozivým divadelním slavnostem 

květnovým, jejichž Vy jste byl vlastně duševním původcem, osnovatelem, ředitelem a 

hlasatelem, ustupuje při tom skromně do pozadí a ponechávaje rozvážně čest jejich úspěchů 

našim oficiálním politikům. ... Myslím-li na to krásné, skvělé jaro 1918, musím říci, drahý 

příteli: Vy, Vy, zas Vy a takřka jen Vy. Díky Vám za to znovu v nynějších mlhách 

podzimních.“19 Kvapil zde narážel na slavnostní a ostentativní „národní přísahu“, která 

proběhla v dubnu 1918. Přísaha byla reakcí na ostrý projev rakouského ministra zahraničí 

O. Czernina, ve kterém kritizoval protirakouské útoky a zejména úlohu „bídného a 

ničemného“ T.G. Masaryka. První podnět, aby na tuto řeč bylo zásadně reagováno, dal Rašín. 

Vlastním autorem národní přísahy byl F. Soukup, ale podle vzpomínek A. Jiráska to byl 

Štěpánek, kdo se spolu se Soukupem a Jiráskem podílel na její konečné redakci. Štěpánek 

také navrhl, aby slavnostní slib národních zástupců v Obecním domě dne 13. dubna 1918 

pronesl právě Jirásek. „Poslouchejte, kamaráde, u Jiráska nepochodíme! namítal jsem 

Štěpánkovi,“ vzpomínal Kvapil, „ale on paličák nepovolil: pojďme prý na něj a nehnem se, 

dokud neslíbí! Tedy jsme šli a Štěpánek začal nikoli snad žádat, ale rovnou naléhat, ba 

přikazovat.“ Navzdory počátečním rozpakům se jim Jiráska podařilo přesvědčit.20 Poté 

následoval květnový pražský kongres utlačovaných národů Rakouska-Uherska, který byl také 

připraven a svolán, ač to zní skoro neuvěřitelně, podle návrhů Štěpánka. Kvapil ho označil i 

za duši slavností 50. výročí založení Národního divadla 16. května 1918, které se staly 

„vrcholným a nejhlasitějším projevem domácího odboje před 28. Říjnem,“21 a Štěpánek měl i 

hlavní zásluhu na tom, že se těchto oslav zúčastnilo přes dvěstě Jihoslovanů (!) a poprvé i dva 

Slováci – P. Országh Hviezdoslav a V. Šrobár. 

                                                 
19 AMZV, OF Štěpánek. Dopis J. Kvapila B. Štěpánkovi, Praha 14. 10. 1922, opis. 
 
20 Kvapil, c.d., s. 414. 
 
21 Kvapil, c.d., s. 455n. 



 

Význam těchto průlomových akcí domácího odboje potvrzoval i E. Beneš v tajné zprávě z 27. 

května 1918, kde mj. psal: „Události v Praze, jednání našich lidí, manifestace ze dne 6. ledna, 

13. dubna, 16. května získaly nám všude nesmírně mnoho sympatií a úcty. Naše posice je 

výborná.“22 A Šámal se na adresu Štěpánka vyjádřil následovně: „Kolik lidí ví, jakou lví účast 

Jste měl na svolání tzv. generálního sněmu 6./I. 1918, na Jiráskově přísaze 13./4. 1918, na 

sjezdu utlačených národností 16./5. 1918? Vy sám jste se o tom nikomu nezmínil... A co 

opatřování a zasílání do ciziny zpráv vojenských, zejména o otravných plynech? Byly to 

elaboráty odborné, plné chemických značek, kde omyl mohl zmařiti celou práci i jich 

odesílání. To vše leželo jen na Vašich bedrech.“23 Štěpánkův přínos pro první odboj vysoce 

ocenili prakticky všichni spolupracovníci z okruhu Maffie, kromě Šámala a Kvapila např. 

V. Klofáč, A. Hajn, F. Soukup a dr. J. Scheiner. Šámal obzvláště připomněl jeho podíl na 

vybudování styků s představiteli Jihoslovanů, se kterými konal tajné porady ve Vídni a 

v Praze. Byl to totiž Štěpánek, kdo byl přesvědčen, že pro úspěch politické akce 

potlačovaných národů uvnitř monarchie je nesmírně důležitá vzájemná spolupráce. „Radil ke 

stykům, hledal informace, snaže se, aby česká revoluce a boj proti Rakousku vycházel ze širší 

základny než jen české.“ 

 
Obr. 7. Německy psaný opis pořízený B. Štěpánkem ze zprávy rakouského vyslance Musulina v Bernu z dubna 
1918 o možnosti srbské propagační akcie ve Švýcarsku. Archiv Národního muzea v Praze. 

                                                 
22 AMZV, f. EB-SA, k. 2, „Zpráva do Prahy“, Paříž, 27. 5. 1918 a další zpráva z 11. 9. 1918. 
 
23 AMZV, OF Štěpánek. Dopis P. Šámala B. Štěpánkovi, Karlovy vary, 17. 10. 1922, opis. 



 

Štěpánek rovněž udržoval řadu kontaktů, které využíval ve prospěch dohodových mocností. 

Měl pravidelný styk s inženýrem J. Dvořáčkem, který pracoval pro rakouskou zbrojovku ve 

Wöllersdorfu a od kterého pro Maffii získával nesmírně důležité informace vojenského 

charakteru, např. o výrobě munice, třaskavin, zapalovačů, nových typů zbraní atd. Takto např. 

v letech 1917 – 1918 několikrát získal od Dvořáčka chemické složení vražedných plynů, které 

měly být brzy použity proti armádám Dohody.24 

 
Obr. 8. Rkp. záznam B. Štěpánka s informacemi od J. Dvořáčka z Wöllersdorfu o rakouských přípravách na 
výrobu nových smrtících plynů, Praha, 1918. Archiv Národního muzea v Praze. 
 

 
Obr. 9. Jedna z mnoha zpráv s vojenskými informacemi, opatřovanými Štěpánkem a jeho kolegy z Maffie a 
zasílanými Benešovi do Paříže tajným spojením přes pražského továrníka J.J. Friče a jeho ženevského zástupce 
Z. Rohlu, Praha, 8. února. 1917. Archiv Národního muzea v Praze. 

                                                 
24 Hajšman, Mafie v rozmachu, c.d., s.232. 



 

Stojí za povšimnutí, že Štěpánek patřil k nemnoha osobnostem, které se za války vyhýbaly 

sporům českých politických stran a zavrhovaly politikaření. Byl nepřítelem stranictví, i když 

hlavní příčina nezájmu o členství v některé z politických stran spočívala v tom, že byl zcela 

pohlcen prací pro odboj a z pragmatických důvodů vnímal stranictví jako překážku boje za 

osamostatnění republiky. Stejně tak pragmatický byl i v otázce státního zřízení nového 

Československa. „V rozhodujících okamžicích sluší dát přednost oné ústavní formě, jež by 

nejlépe zajistila největší životnost českého státu.“25 Do jisté míry bylo jeho nestranictví 

důvodem, proč byla Štěpánkova odbojová činnost vysoce hodnocena prakticky všemi 

významnými pracovníky domácího a zahraničního odboje napříč politickým spektrem. 

Pracoval prý neúnavně a při své zpravodajské a konspirační činnosti využíval své geniální 

paměti a výjimečných znalostí čtrnácti jazyků.  

 

 
Obr. 10. Rkp. B. Štěpánka s jeho úvahou o budoucí státní formě Československa, Praha, říjen 1918. Archiv 
Národního muzea v Praze. 
 

Po skončení všech úžasných událostí „pražského jara“ 1918 se Štěpánek spolu s chorvatským 

přítelem R. Giuniem a pěti jihoslovanskými odbojovými pracovníky odebral 23. června do 

Dalmácie na ostrov Hvar, kde je měla očekávat italská nebo francouzská ponorka. Ta je měla 

                                                 
25 ANM, fond Maffie, k. 1, rkp. B. Štěpánka, asi těsně před převratem. 



zavézt do Itálie, odtud měli pokračovat do Paříže. Účelem tajného Štěpánkova útěku bylo 

jednak to, že vezl Benešovi důležité politické a vojenské zprávy a obsáhlou dokumentací 

o činnosti Maffie za války, a zároveň to měl být jeho odchod do emigrace, kde se měl stát 

důležitým pomocníkem Beneše a Masaryka. Nápad použít k útěku ponorku poprvé zmínil 

dalmatský poslanec Ante Tresić-Pavičić už v roce 1917 a tohoto nápadu se později chytil 

Štěpánek, na přípravě převozu se podílel i sám Beneš.  

 

 
Obr. 11. Tajná zpráva E. Beneše pro Maffii, Paříž, 27. května 1918, kde je mj. zmínka o obtížích při zajištění 
ponorky pro Štěpánkův útěk. Archiv Národního muzea v Praze. 
 

Jenomže ubíhaly týdny a ponorka nepřijížděla. Uprchlíci na ni pravidelně v určitou noc 

čekali, avšak Benešovi se nepodařilo přesvědčit Spojence, aby ji vypravili. Beneš proto nápad 

s ponorkou opustil, jenže to se Štěpánek nedozvěděl. Chtěl zakoupit motorový člun, ale na to 

Maffie neměla prostředky a na návrat do Prahy už nebylo pomyšlení – Štěpánek správně tušil, 

že jeho dlouhá nepřítomnost v Praze je policii podezřelá, dokonce kvůli tomu byla 

vyšetřována jeho sestra Anna. A tak se „emisar“ Štěpánek nakonec po třech měsících čekání 

rozhodl k levnější, ale neskutečně riskantnější akci: odjet přes Jaderské moře v prosté 

rybářské loďce. Spolu se svými druhy a několika uprchlými vojáky 3. října 1918 odplul od 



dalmatských břehů. Na moři je zastihla divoká bouře, nicméně po více než osmnáctihodinové 

plavbě, kdy urazili nejméně 120 kilometrů, 4. října šťastně přistáli v Itálii u Rodi Gargano. 

Tam však namísto spojeneckého přivítání byli Štěpánek a Giunio zadrženi, 7. října převezeni 

do dělostřeleckých kasáren v Římě a po tři týdny internováni. Štěpánkovi byly dokonce 

zabaveny i nejdůležitější dokumenty, které vezl. Marně se dovolával Beneše, jenomže ten v té 

době shodou okolností odjel z Paříže do Ženevy na jednání se zástupci domácího odboje. Věci 

se ujal E. Voska, který byl tehdy přidělen k americkému hlavnímu štábu v Paříži. Jemu se 

nakonec podařilo vysvětlit italským úřadům účel Štěpánkovy cesty a dosáhnout jeho 

propuštění, a to 27. října 1918. O říjnovém převratu doma se dozvěděli následující den večer 

při přejezdu italsko – francouzských hranic v Modanu, kde to náležitě zapili. Voskovi se prý 

dokonce podařilo z titulu své vojenské moci vlak o hodinu zdržet, aby oslava nemusela být 

přerušena. Pak odjeli do Paříže, kde se setkali s E. Benešem po jeho návratu ze Ženevy.  

 
Obr. 12. Střední část Štěpánkovy dopisnice sestře Anně. S cílem zastřít skutečný záměr svého pobytu na Hvaru, 
Štěpánek záměrně zdůrazňuje dobrý průběh svého „léčebného pobytu“. Archiv Národního muzea v Praze. 
  

 

Obr. 13. Štěpánkův telegram z pobytu na Hvaru, kde se setkal s jihoslovanskými revolucionáři. Oficiálně pobyt 
prezentoval jako léčebný. Národní archiv v Praze.  
 

Štěpánkova tajná mise vyšla vlastně nazmar, byť ne jeho vinou, protože než ji mohl splnit, 

bylo po válce. Navíc část vzácné dokumentace byla zásahem italských úřadů nadobro 



ztracena. Po projednání všech důležitých poselství s E. Benešem se pak v Paříži zúčastnil 

jednání jihoslovanské delegace, zahájených 6. listopadu, a koncem měsíce se vrátil zpět do 

Prahy, kam jako první přinesl informace o přípravách na mírovou konferenci. Tak se stalo, že 

on, který se tolik přičinil o nezávislé Československo, si atmosféru jeho vzniku nemohl doma 

vychutnat. O jednání s Benešem nemáme podrobnější informace, ale jisté je, že Štěpánek po 

návratu do Prahy nechtěl mluvit ani o své anabázi, ani o svých jednáních s Benešem. „Vrátil 

se do vlasti osvobozené koncem listopadu, zamlklejší ještě než jindy,“ napsal Kvapil.26 Byl 

snad zklamán z neúspěchu své poslední mise anebo z toho, že jej Beneš odeslal domů v době, 

kdy J. Kvapil naopak odjížděl do Paříže, aby zde jménem domácího odboje osobně přivítal 

z Ameriky se vracejícího Masaryka? Proč toto symbolické ocenění nebylo Štěpánkovi 

dopřáno, když už dlel v Paříži? Došlo snad mezi ním a Benešem ke sporu? Anebo jako 

výborný politický analytik již tehdy poznal, že mezi vůdci odboje jsou rozpory, o kterých oni 

doma neměli tušení? To se pravděpodobně nikdy nedozvíme, J. Kvapil pouze naznačil, že se 

od té doby stal zatrpklejším. Nicméně do svých nových úkolů v Praze, kde pak začala jeho 

kariéra na ministerstvu zahraničních věcí, se pustil se sobě vlastní vehemencí a pracovitostí.  

 

Budování ministerstva zahraničních věcí 

 

Počátkem ledna se nakrátko vypravil s první československou delegací na mírová jednání do 

Paříže, ale brzy se vrátil. Jako jeden z mála zkušených úředníků rakousko-uherské zahraniční 

služby byl 22. ledna 1919 prezidentem jmenován ministerským radou a současně pověřen, 

aby v nepřítomnosti dr. Beneše vedl ministerstvo zahraničí. Spolu s několika bývalými kolegy 

z Vídně a ve spolupráci s prezidentem Masarykem se ihned pustil do prací na zajištění 

vnitřního chodu MZV a do budování zahraniční služby. Postupně a za současného vytváření 

sítě našeho diplomatického zastoupení v cizině se vytvářela pevná struktura, která s určitými 

obměnami přetrvala až do krizových událostí v roce 1939. Ministerstvo tehdy sestávalo 

z prezídia a pěti sekcí: politické, právní, administrativní, národohospodářské a zpravodajské. 

Nejdůležitější byla sekce politická, kterou vedl právě Štěpánek a která mj. zajišťovala i 

spojení Prahy s mírovou delegací v Paříži. Z titulu vedoucího politické sekce představoval 

Štěpánek po ministru Benešovi nejdůležitější osobnost MZV. To vyvolávalo zájem 

politických stran o tuto funkci, proto se později po odchodu Štěpánka do USA na této funkci 

v krátkém sledu vystřídalo hned několik osobností. 

                                                 
26 Kvapil, c.d., s. 570. 



 

Připomeňme, že v té době při nedostatku kvalifikovaných úředníků představovalo vytváření 

MZV úkol mimořádně obtížný. Do práce na MZV bylo přijato několik zkušených úředníků 

bývalé rakousko-uherské zahraniční služby, kteří za války projevili loajalitu s odbojem nebo 

se ho aktivně účastnili. Vedle toho do služeb MZV vstoupilo několik jazykově zdatných 

intelektuálů (B. Prusík, historici a univerzitní profesoři V. Kybal a K. Krofta). Další skupinu 

představoval kádr legionářů a především zasloužilých odbojových pracovníků, v nejednom 

případě blízkých spolupracovníků Masaryka a Beneše. Sem lze zařadit J. Hájka, L. Borského, 

L. Strimpla, B. Štréra, M. Plesingera-Božinova, P. Baráčka-Jacquier (tvůrce šifry), P. Maxu, 

J. Kyjovského, V. Hurbana ad.27 Krátce v zahraniční službě v Holandsku pracoval i malíř 

Emil Filla. Některá místa v zahraničí pak obsadili i významní jedinci z řad zasloužilých 

krajanů, zejména z USA, např. K. Pergler, S. Šerpán, J. Tvrzický, Slováci Š. Osuský, 

A. Mamatey a M. Getting. K tomuto kádru pak přibývaly i jednotlivé významné osobnosti, 

jako např. cestovatel Jan Klecanda – Havlasa, o průnik do diplomacie se neúspěšně pokoušel i 

cestovatel Alberto V. Frič, ale jeho nedobré zkušenosti ze spolupráce s MZV nakonec 

vyústily v ostrou opozici jak vůči MZV, tak i vůči E. Benešovi.  

 

Práce na vytváření struktury MZV byla o to náročnější, že současně bylo zapotřebí budovat 

novou síť úřadů československé zahraniční služby a to vše při právě probíhajících jednáních 

v Paříži, která odčerpávala kapacity nově se tvořícího ministerstva. Při obsazování 

nejdůležitějších úřadů si ovšem určující roli ponechával Masaryk a Beneš. Přesto je třeba 

práci Štěpánka a několika jeho kolegů ocenit tím spíše, že i Štěpánek se musel podílet na 

důležitých jednáních mimo republiku. Když např. měla smíšená československo - polská 

komise v Krakově v červenci 1919 najít východisko sporu o Těšínsko, vedl československé 

vyjednavače právě on. Svých dřívějších kontaktů s jihoslovanskými soudruhy zase využíval 

např. pro přípravu Malé dohody. Když se pak v září 1919 E. Beneš vrátil z pařížských 

jednání, byla již základní podoba ministerstva vytvořena. V polovině roku 1920 už existovalo 

20 vyslanectví a 28 konzulátů.  

 

                                                 
27 K formování československé diplomacie srv. studii J. Dejmka „Počátky československé diplomacie“, in: 
Dejmek, Jindřich, František Kolář (eds.), Dokumenty československé zahraniční politiky – Československo na 
pařížské mírové konferenci 1918-1920, sv. I, s. 17-37; dále týž, „Dobudování pražského ministerstva 
zahraničních věcí a výstavba sítě zastupitelských úřadů republiky“, in: Dejmek, Jindřich, František Kolář (eds.), 
Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. A III/1, Praha 2004. K jednotlivým osobnostem srv. AMZV, 
osobní fond 1918-1945. 



Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců MZV byl příčinou, že Štěpánek výrazně podporoval 

i vznik vědeckých ústavů v mladé republice. Přispěl např. k vybudování Masarykovy 

akademie práce a získal pro tento projekt i peníze a místnosti a ještě za svého působení v USA 

vyhledával pro tuto instituci vhodné americké školitele. Podílel se rovněž na vzniku 

Orientálního ústavu, Ústavu pro výzkum Slovenska, dal podnět k vytvoření Masarykova 

národního fondu a v době svého působení ve Washingtonu též ke sbírce pro studenty, která 

díky jeho součinnosti nakonec vynesla značnou částku. 

 

Vyslancem v USA 

 

V roce 1920 přijal místo vyslance ČSR ve Spojených státech amerických, kde nahradil chargé 

d´affaires a.i. Jana Masaryka. Štěpánkovo vyslání na tuto pozici bylo projednáváno se 

Spojenými státy již od podzimu 1919, souhlas potvrdil Státní department 18. prosince 1919 

dopisem amerického vyslance v Praze Richarda Cranea. Prezident Masaryk pak Štěpánka dne 

27. května 1920 jmenoval nejprve mimořádným vyslancem a zplnomocněným ministrem, 

poté 31. srpna 1920 byl jmenován v témže postavení jako zástupce Československa pro 

Spojené státy americké. Pověření obdržel prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí 22. 

září 1920. V listopadu téhož roku obdržel i pověření k zastupování Československé republiky 

na Kubě, zde však své pověřovací listiny osobně nikdy nepředal. Jeho služné pro rok 1920 

činilo 16.308 Kč, funkční přídavek 9.000 Kč a zahraniční přídavek 172.692 Kč, přičemž tyto 

prostředky mu byly vypláceny v dolarech v kurzu 4,95 Kč za 1 dolar, tj. 40.000 dolarů ročně, 

což se záhy stalo i předmětem kritiky ze strany některých krajanských kruhů i jeho 

podřízených. Pro rok 1921 mu byl plat a všechny požitky vypočítány v celkové výši 179.000 

Kč, tj. 36.160 dolarů. Sám však později dokazoval, že jeho vlastní plat za dobu 19 měsíců 

z toho činil jen menší část, 14.000 dolarů. Pravdou je, že „plat“ zahrnoval nejenom odměnu 

vyslance, ale i veškeré jeho náklady spojené s reprezentační činností, služebními cestami, 

s úhradou ubytování a dokonce do něho byla zahrnuta částka na zařízení vyslanectví. 

 



 

Obr. 14. Masarykovo jmenování B. Štěpánka mimořádným vyslancem a zplnomocněným ministrem, Praha, 27. 
května 1920. Archiv MZV v Praze. 
 

Štěpánek odjel z Evropy 31. října 1920 lodí Argentina z Terstu a do Spojených států přijel 27. 

listopadu 1920. Nástupní audience u prezidenta W. Wilsona spojená s předáním pověřovacích 

listin proběhla teprve 5. ledna 1921 a vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu Wilsona byla 

jen velmi krátká. Po příjezdu na úřad ihned zahájil organizační práce, zapojil se také do oslav 

Komenského na amerických školách a zejména do zdárného zakončení „Hooverovy pomocné 

akce“ pro československé děti. Štěpánkovou zásluhou a navázáním dobrých styků 

s E. Hooverem byla pomocná akce, určená původně pro 100.000 našich dětí ročně, rozšířena 

na více než dvojnásobek. Štěpánek se snažil zapojit do projektu největší americké nadace, 

jako např. Rockefellerovu, Carnegieho ad. Okruh problémů, které začal po nástupu na 

vyslanectví řešit, byl velmi široký a pro republiku nanejvýš důležitý. Spojené státy tehdy pro 

republiku zajišťovaly dodávky důležitých surovin (např. bavlna) a potravin, dále bylo nutné 

řešit československý válečný dluh vůči USA, vyřizování peněžních zásilek do ČSR, problémy 

invalidních legionářů a v neposlední řadě např. i otázku protičeskoslovenské propagandy ze 

strany maďarské menšiny v USA. Současně bylo zapotřebí zorganizovat úřad a jemu 

podřízené konzuláty. Štěpánkův předchůdce J. Masaryk už do USA odjížděl s tím, že zde 

bude působit jen dočasně do příjezdu Štěpánka a nechtěl na úřadě provádět žádné organizační 



kroky tím spíše, že věděl o Štěpánkově předchozí organizační práci v pražském ústředí. 

Souběžně s těmito pracemi Štěpánek začal rozvíjet i kontakty s krajany, nejdříve s českým 

kroužkem ve Washingtonu a s několika osobnostmi, především se známým antropologem dr. 

Alešem Hrdličkou, postupně navštěvoval i významné krajanské komunity v New Yorku, 

Chicagu, Baltimore, Detroitu ad. místech. Později mu bylo vytýkáno, že jeho společenské 

styky byly velmi omezené, zejména pokud jde o kontakty s vysokými politickými činiteli 

v USA. Je zřejmé, že dával přednost pracovním kontaktům a oficiálních diplomatických 

recepcí se stranil a sám je pořádal spíše výjimečně. Podle jeho podřízených jej kolegové 

z diplomatických kruhů časem přestali zvát a považovali ho za podivína. 

 

Štěpánek a „washingtonská záležitost“ 

 

Pozice vyslance v USA se pro Štěpánka stala osudovou. Jeho zanícenost vše reorganizovat, 

dávat svému úřadu nový řád s přísnou pracovní disciplínou, jeho důvěra ve své úřednické 

schopnosti a navíc z ústředí zvyklý na to, že po E. Benešovi patřil k nejmocnějším lidem na 

MZV a že tudíž jeho rozhodnutí nebude nikdo zpochybňovat, to vše způsobilo, že se brzy 

začal dostávat do konfliktu se svými podřízenými, ať to byl jeho zástupce legační rada Karel 

Halla, vojenský atašé Vladimír Hurban či nižší úředníci K. Hudec, B. Kalda, O. Křížek, 

F. Mička, B. Klír ad. Štěpánek ostře kritizoval situaci, jaká podle jeho závěrů vládla na 

vyslanectví za jeho předchůdce J. Masaryka: pitky a hraní karet, nepořádek a anarchie. Je 

jisté, že Štěpánkova přísná úřednická povaha a náročnost byla diametrálně odlišná od 

kamarádského stylu J. Masaryka, který zřejmě jen minimálně zasahoval do chodu úřadu a 

jeho organizaci přenechával Štěpánkovi, za to však více rozvíjel společenské kontakty.  

 

Záhy po Štěpánkově příjezdu začali někteří úředníci žádat MZV o své odvolání do Prahy. 

V důsledku nezdravé atmosféry nedůvěry, vzájemného podezírání, osočování a rovněž kvůli 

domněle přísnému až arogantnímu vystupování Štěpánka vůči podřízeným si žádost 

o odvolání během relativně krátké doby podala nejenom většina diplomatů, ale i 

administrativních zaměstnanců a služebnictva. Nutno ovšem přiznat, že např. o odvolání plk. 

Hurbana bylo rozhodnuto dávno před Štěpánkovým příjezdem, dr. Heidrich o přeložení žádal 

sám z důvodu zdravotních a u dr. Suma se naopak Štěpánek zasazoval o odklad přeložení 

z důvodu těhotenství jeho manželky. 

 



Aféru28 jako první spustil legační tajemník dr. Otto Křížek, který o odvolání zažádal v únoru 

1921. Hned po návratu do Prahy byl tehdejším přednostou politické sekce MUDr. V. Girsou 

vyzván, aby na Štěpánka podal stížnost.29 V ní pak Křížek Štěpánka těžce napadl, kritizoval 

jeho charakterové vlastnosti i jeho úřední počínání. „Dr. Křížek považuje Dra. Štěpánka za 

naprosto neschopného, aby zastával úřad vyslance a jeho odvolání za eminentně nutné. 

Výstřelky jeho činnosti připisuje psychickým defektům rázu organického. Štěpánek je 

člověkem ... intelektuálně inferiorním a následkem toho pro veřejný život škodlivým.“ 

Podobné stížnosti začali podávat i další odvolaní zaměstnanci anebo na Štěpánka posílali do 

ústředí kritické dopisy ještě z USA, jako např. vojenský přidělenec plk. V. Hurban, i když ten 

zpočátku neměl osobní spory se Štěpánkem, ale s jeho chráněncem technickým atašé ing. 

S. Špačkem. To ovšem stačilo, aby Hurban kritizoval Štěpánka i na veřejnosti, např. během 

konzulárních porad v New Yorku nebo při styku s krajany. Je zvláštní, že Štěpánkovi byly 

vyčítány i věci, které za J. Masaryka podřízeným nevadily, např. nedostatečné prostory na 

vyslanectví. Přitom nikoliv Masaryk, ale Štěpánek začal brzy po svém příjezdu tento problém 

řešit hledáním nového sídla.  

 

Situace na vyslanectví se postupně vyhrotila natolik, že se jí v dubnu 1921 začalo zabývat 

ministerské kolegium a na jeho návrh ministr Beneš nakonec nařídil administrativní šetření. 

Tím byl pověřen oborový rada dr. Halfar a později paralelně s ním vedl tzv. „řádné“ 

administrativní šetření dr. Šebesta, který měl zároveň prošetřit i Štěpánkovy stížnosti na práci 

MZV. Vše komplikovala i skutečnost, že celý případ začal být přetřásán jak v krajanském, tak 

i v domácím tisku. Poslanec dr. Mazanec dne 23. listopadu 1921 o washingtonské aféře 

dokonce referoval na půdě parlamentu a 13. prosince 1921 senátor K. Folber na půdě senátu. 

Prestiž vyslanectví, MZV a potažmo i E. Beneše tak celou kauzou značně utrpěla. 

 

Budiž řečeno, že Štěpánek o šetření po dlouhou dobu vůbec nevěděl a MZV později uznalo 

jeho výtku, že jej mělo informovat již po stížnostech prvních podřízených. Dne 28. května 

1922 odjel z Washingtonu nikoli kvůli stížnostem proti němu, ale s úmyslem řešit naléhavý 

problém smlouvy protiprávně uzavřené mezi československým ministerstvem financí a 

                                                 
28 O Štěpánkovi a jeho případu se jako jediný z historiků zmiňuje Martin Nechvátal, „Záležitost washingtonská“: 
Bedřich Štěpánek a skandální počátky československo-amerických diplomatických vztahů.“ Dějiny a současnost 
19, č. 3, 1997, s. 41. 
 
29 AMZV, OF Štěpánek. Zápis vyšetřovací komise sepsaný dr. Šebestou ze dne 15.11. 1922, kopie. Tato zpráva 
dr. Šebesty v rozsahu 66 stran je nejpodrobnější zprávou o celém případu, veškeré další zprávy a doporučení pro 
ministra Beneše se od ní liší jen nepatrně. 



Czechoslovak-American Corporation, týkající se revize našich dluhů v Americe. Obával se, 

že bez rychlého zásahu by mohlo dojít k závažnému skandálu. Jeho odjezd se však uskutečnil 

bez předchozího souhlasu ústředí, což mu později bylo přičteno k tíži. Do Prahy dorazil 12. 

června. V té době ještě netušil, jakých rozměrů washingtonský případ v mezidobí nabyl, navíc 

sám vše vnímal spíše jako případ jeho podřízených. Předpokládal, že pohovory s vedením 

MZV se rychle vyřeší otázka odvolání neposlušných pracovníků vyslanectví a jiné aktuální 

otázky personálního obsazení. Hned po prvním výslechu si však uvědomil, že se jedná 

o rozsáhlý útok proti jeho osobě. Do šetření byli jako svědci zváni všichni odvolaní 

zaměstnanci vyslanectví a postupně se k němu vyjadřovali i zástupci několika odborů 

ministerstva. Ukázalo se také, že vyšetřování zabere podstatně více času, takže původně 

zamýšlený krátký pobyt v Praze se Štěpánkovi začal měnit na dlouhodobou nepřítomnost na 

úřadě. Tuto situaci se ministr Beneš rozhodl radikálně řešit a Štěpánka k 1. prosinci 1922 

natrvalo odvolal do ústředí.30 

 

Štěpánek se během vyšetřování snažil dokázat, že hlavní příčinou nespokojenosti podřízených 

byla jeho náročnost a snaha zavést na úřadě řád, pevnou strukturu a disciplínu. Řadu obvinění 

vyvrátil a MZV dokonce připustilo, že i ono chybovalo a tím způsobilo, že některé jeho kroky 

se pak dostaly do rozporu s předpisy. Štěpánek předkládal důkazy, že mnohá obvinění jsou 

neopodstatněná, nepravdivá nebo dokonce lživá, založená na anonymních udáních nebo na 

čistě osobních postojích zaměstnanců, že důvodem stížností proti němu je především 

neschopnost podřízených řádně plnit své povinnosti. Během vyšetřování a předkládání důkazů 

tou či onou stranou vyšly najevo i nepříjemné detaily z osobního života některých pracovníků 

- u některých sklony k alkoholismu, u plk. Hurbana návyk na kokain, naopak vůči Štěpánkovi 

byly činěny dotazy týkající se jeho blízkého vztahu se sestrou. Štěpánek však nemohl popřít, 

že se ve vedení úřadu přece jen dopustil některých pochybení. A přestože ne všechny 

problémy sám zavinil, bylo mu v závěru kladeno za vinu, že tak či onak nesl jako vedoucí 

všech úřadů na půdě USA za všechny tyto problémy přinejmenším spoluodpovědnost.  

 

Z dochovaných materiálů nelze jednoznačně prokázat, že by ministr Beneš byl vůči 

Štěpánkovi osobně zaujatý a na první pohled vše naznačuje, že Beneš měl zájem na 

objektivním vyšetření. Jisté podezření zde však existovalo. V květnu 1922 to naznačil legační 

rada E. Šimek: „Rada Šimek ... vyslovil se v ten smysl, že způsob, jakým ministerstvo 

                                                 
30 AMZV, OF Štěpánek. Rozhodnutí E. Beneše č.j. 169.196/21-pres.V/3 ze dne 15.11. 1922. 



zahraničních věcí vyřizuje tyto záležitosti, činí dojem, že vůči Dr. Štěpánkovi je zde zaujatost, 

zvláště na straně min. předsedy.“ (tj. E. Beneše, pozn. ID).31 V říjnu 1922 proto Beneš vydal 

pokyn, „aby z vyšetřování byly vyloučeny všechny spisy anonymního charakteru, jakož i věci 

jednající o osobních dojmech a týkající se charakterových kvalit vyslance Dra. Štěpánka. 

Současně nařídil pan min. předseda Dr. Beneš, aby vyšetřování bylo vedeno pouze na základě 

věcného materiálu a týkalo se jen konkrétních faktů.“ Je tudíž pravdou, že k tomuto nařízení 

sáhl Beneš až poté, co se podezření o jeho osobní podjatosti vůči Štěpánkovi rozšířilo. Stejně 

tak je pravdou, že Beneš ponechal šetření po mnoho měsíců v běhu, aniž by projevil 

sebemenší snahu Štěpánka o šetření informovat.  

 

Beneš také musel dobře vědět o Štěpánkových vysokých aspiracích. Štěpánek si nepochybně 

uvědomoval perspektivy, které mu otevíraly jeho rozsáhlé odborné a jazykové vědomosti. 

Odbojová činnost jeho sebevědomí zcela jistě ještě posílila, navíc patřil k málo osobnostem, 

které nikdy nezaváhaly, a k nejdůvěryhodnějším spojencům vůdců zahraničního odboje. 

Oddaně stál na jejich straně a na rozdíl od mnoha jiných zůstal za války naprosto 

nezkompromitovaný. Není vyloučeno, že tento původně skromný člověk chtěl pro sebe více 

zejména poté, když si uvědomil, jakého postavení se dostalo E. Benešovi. Sám sebe vnímal 

jako protipól Beneše: Beneš byl u Československé národní rady v Paříži jenom tajemníkem a 

stal se - ministrem zahraničí! Štěpánek byl přece také tajemníkem, tajemníkem Maffie, 

představoval její politické jádro a stal se pouze Benešovým podřízeným. To obojí se Štěpánek 

dozvěděl v Paříži po svém útěku. Připomeňme zde znovu postřeh J. Kvapila, že po návratu 

z jednání s Benešem byl Štěpánek zatrpklejší a zamlklejší. Mnozí z těch, kteří jej znali, 

automaticky počítali s tím, že dříve či později se mu dostane vysokého postavení.32 

O Štěpánkových velkých ambicích svědčí i historka, že když jeho sestra Anna na vyslanectví 

prosila jednu z místních sil, aby nedělala skandál ze zadržování soukromé pošty, poklekla prý 

a prosebně vykřikla, že by to Štěpánkovi velmi uškodilo, protože to je budoucí prezident! To 

vše se Beneš dočítal ve vyšetřovacích spisech, stejně tak věděl, že Štěpánek je jedním z mála, 

kdo má pro vysoké státní funkce mimořádné kvalifikační předpoklady. Takže bez ohledu na 

reálnost shora uvedených Štěpánkových „prezidentských“ či jiných aspirací mohla celá kauza 

                                                 
31 AMZV, f. EB-SA, k. 27, inv. Č. 75, „Záznam o rozmluvě“ mezi ing. Bačkovským a legačním radou 
E. Šimkem, Praha, 19.5. 1922.  
 
32 Např. bývalý rakouský policejní úředník, jinak český vlastenec F. Holinka, který měl kdysi tajně sledovat 
Štěpánkou činnost na Hvaru, později napsal, že po zvolení E. Beneše za prezidenta očekával, že právě Štěpánek 
se stane ministrem zahraničí. „Nestalo se tak ku škodě státu, neb tím stát ztratil výtečného diplomata.“ Dopis 
F. Holinky npor. Šimkovi, Karlovy Vary, 24. října 1936. ANM, fond Maffie, k. 2, inv. č. 36. 



Benešovi poskytnout dobrý důvod odstranit potenciálního konkurenta, aniž by na sebe vrhl 

stín podezření z osobní zášti.  

 

 
Obr. 15. Dopis Fr. Holinky npor. Šimkovi, Karlovy Vary, 24. října 1936, kde vyjadřuje zklamání z toho, že 
Štěpánek se nestal ministrem zahraničí. Archiv Národního muzea v Praze. 
 

Přestože se Štěpánek domníval, že vyvrátil „křivá svědectví, nepravdy, lži a pomluvy,“ 

vyšetřovací komise jej nakonec uznala vinným a nikdo z vysokých úředníků ministerstva, 

počínaje E. Benešem, se na jeho stranu nepostavil. Z čeho byl vlastně obviněn? Především ze 

„zanedbání služebních povinností“. Byl např. shledán vinným, že nepodával politické sekci 

pravidelné ani mimořádné zprávy. Kladlo se mu též za vinu, že „zanedbal řádnou organisaci 

oddělení desekvestračního“ a na tři měsíce zdržel uvolňování desekvestrací, čímž způsobil 

oprávněným stranám finanční ztrátu. Dále se mu vytýkalo, že „si nesjednal názor na věc 

o případu generálního konzula F. Kopeckého“, jemuž USA odňaly exequatur, protože 

v rozporu s předpisy státu New York zasílal do ČSR tzv. remitence (zásilky peněz 

československých občanů). Byl též obviněn, že včas nepředložil ministerstvu návrh rozpočtu, 

že mu nezaslal žádosti tří podřízených o přeložení a o dovolenou, že ze své vůle změnil 

platové ohodnocení podřízených, že ve styku s podřízenými „zanedbal slušného jednání“ a že 

koncem května 1922 bez ohlášení ústředí opustil služební místo. Kromě toho porušil i trestní 

zákon tím, že k úředním výkonům připustil svou sestru, která nebyla ve služebním poměru 



k MZV, že dopustil otevírání soukromé pošty podřízených a konečně že na legačním atašé dr. 

Hudcovi pod pohrůžkou požadoval, aby mu tento referoval o událostech na vyslanectví. 

 

Některá z těchto obvinění byla oprávněná, např. připuštění jeho sestry k šifrám nebo zdržení 

tzv. desekvestrací, i když tady byl veden dobrým úmyslem vyjednat možnost vybírání ve 

prospěch ČSR poplatku 0,5% z hodnoty majetku uvolňovaného americkou vládou našim 

občanům. Pokud jde o případ tzv. remitencí a F. Kopeckého, Štěpánek to „odnesl“ za 

J. Masaryka. O protizákonnosti remitencí bylo totiž vyslanectví informováno americkou 

stranou již 16. července 1920. Masaryk věc zanedbal a teprve 14. října 1920, tj. prakticky 

v době svého odjezdu z USA, generálnímu konzulovi F. Kopeckému provádění remitencí 

zakázal. Kopecký však příkaz neuposlechl a později Štěpánka nepravdivě informoval, že vše 

je v pořádku. Překvapený Štěpánek se pak o celém problému dozvěděl až 17. ledna 1921 

(dvanáct dní po předání pověřovacích listin), kdy Státní department informoval vyslanectví 

o tom, že prezident W. Wilson 21. prosince 1920 Kopeckému - k velké ostudě ČSR - odebral 

exequatur. Štěpánek Kopeckého ihned povolal do Washingtonu a snažil se věc řešit i se 

Státním departmentem, který se mu dokonce omluvil za příliš tvrdou formu, kterou použil, 

Wilsonův podpis však už nebylo možné zvrátit. Štěpánek rovněž zahájil řešení otázky 

remitencí přímo s ministrem K. Englišem, s Čechoameričanem T. Čapkem zase dojednal 

dočasné provádění zásilek přes jeho Bank of Europe a urgoval MZV o zřízení zastoupení 

některé z československých bank v USA za tímto účelem. O všech těchto krocích pravidelně 

informoval jak Beneše, tak sekčního šéfa V. Girsu. Přesto to byl Štěpánek, kdo nakonec 

odnesl veškerou odpovědnost. A jak byl postižen F. Kopecký? Tomu dal ministr Beneš 

čtyřměsíční placenou dovolenou. 

 

Další Štěpánkovo pochybení spočívalo v tom, že se svévolně rozhodl vyplácet sociální 

podporu invalidním českým legionářům v USA. Zde se ale ukázalo, že na citlivost této otázky 

ústředí opakovaně upozorňoval a žádal o souhlas s tímto krokem. Dokonce to byl on, kdo 

navrhoval, aby podpora byla legionářům vyplácena v tzv. zlatém poměru 1:5 (v době jeho 

působení v USA byl k nevýhodě legionářů poměr dolaru ke koruně již 1:105). Avšak žádnou 

reakci neobdržel ani z ústředí, ani od v této věci kompetentního ministerstva sociální péče, 

které následně takový krok neschválilo. MZV později přiznalo, že nereagovalo ani na jednu 

ze tří Štěpánkových urgencí (!) a že o negativním rozhodnutí MSP byl informován pozdě.  

 



 
Obr. 16. Úvodní strana Memoranda z roku 1922, v němž byl Štěpánek neprávem napaden za to, že neřešil otázku 
sociálního zabezpečení invalidních čsl. legionářů žijících v USA. Archiv Ministerstva zahraničních věcí v Praze. 
 

Nejzávažnější výtkou od politické sekce bylo domnělé neplnění zpravodajské povinnosti. 

Úřad prý nezasílal politické zprávy, nepodal ani zprávu o washingtonské odzbrojovací 

konferenci nebo o tzv. slovenské konferenci, kterou sám Štěpánek svolal. Tyto výtky však 

celkem úspěšně vyvrátil. Např. o odzbrojovací konferenci zaslalo vyslanectví 9 zpráv (!) 

v rozsahu více než 80 stran, z toho dvě ještě před konferencí a ostatní po ní. Výpis z těchto 

zpráv ústředí dokonce rozesílalo jiným úřadům! Politická sekce pak uznala, že zprávy sice 

docházely, ale byly prý zasílány sekci zpravodajské a nikoliv politické a za zprávy politické je 

nelze považovat, protože politické zprávy mají pojednávat o vnitřních poměrech v USA! Na 

to Štěpánek reagoval poukazem na dalších 54 depeší odeslaných v rozmezí srpna 1921 až 

ledna 1922.33 Připustil, že požadované čistě americké politické zpravodajství se teprve 

vytvářelo, protože „nebylo ani vlastního politického archivu, ani kontinuity.“34 Pohled do 

zpráv zasílaných do Prahy během jeho působení však jasně ukazuje, že od února 1921 bylo 

zahájeno zasílání pravidelných strukturovaných „situačních zpráv“, které si samo ústředí 

označovalo jako „politické“! První z nich za leden 1921 měla rozsah 9 stran, další někdy až 

                                                 
33 Po upozornění ústředí dal Štěpánek svému tiskovému oddělení pokyn zasílat zpravodajství i politické sekci 
MZV. Tiskový atašé M. Getting ujišťoval, že se tak děje. Štěpánkovou chybou bylo, že si to nezkontroloval. 
 
34 AMZV, OF Štěpánek. Štěpánkovy odpovědi na otázky předložené mu MZV, příloha č. IX k Zápisu 
vyšetřovací komise sepsanému dr. Šebestou ze dne 15.11. 1922, kopie. 



30 stran. Byl v nich dán prostor vnitřní i zahraniční politice USA, cenovým poměrům, 

nezaměstnanosti, imigračnímu zákonodárství, postojům USA k zahraničněpolitickým 

událostem atd. Vedle toho byly zasílány příležitostné zprávy např. o jednání Kongresu, 

o výsledcích voleb, o inauguraci prezidenta Hardinga ad. Vyslanectví naopak netrpělivě 

očekávalo reakci ústředí, zda tato struktura zpráv vyhovuje. Když pak Štěpánek doložil, že 

referoval i o důležité schůzi s předáky slovenských spolků, vytkla mu politická sekce alespoň 

to, že nepřesně citoval závěrečné usnesení. Porovnáním textů je ale zřejmé, že tady se už 

politická sekce na zamaskování své vlastní neschopnosti koordinovat svou práci se sekcí 

zpravodajskou pustila do malicherného slovíčkaření.35 

 

Vnucuje se otázka, proč se ani Beneš, který býval prvním adresátem značné části tohoto 

zpravodajství, a zejména dr. Girsa, od února 1921 Benešův zástupce a tehdejší šéf politické 

sekce (a tím fakticky i Štěpánkův hlavní konkurent) a jedna z mála osob, která většinu zpráv 

dostávala, nepostavili na obhajobu Štěpánka. Mělo snad být Girsovo mlčení odvetou za 

Štěpánkovu kritiku politické sekce a vůbec poměrů na MZV? Nebo snad byl V. Girsa, dříve 

vynikající legionářský pracovník v Rusku, dotčen tím, že Štěpánek naléhavě požadoval 

odvolání dvou pracovníků vyslanectví – legionářů (Mička a Klír) a navíc měl spor s dalším 

legionářem V. Hurbanem?36 Nelze proto zcela vyloučit, že toto očernění doposud 

bezchybného Štěpánka mohlo posloužit i V. Girsovi či jinému z nejvyšších úředníků MZV.  

 

                                                 
35 AMZV, OF Štěpánek. Přísně důvěrná zpráva vypracovaná dr. Šebestou s názvem „Záležitost washingtonská“, 
23. 12. 1922, kopie. 
 
36 Plk. V. Hurban nechtěl odjet z Washingtonu. J. Masaryk se za něj dvakrát postavil, odsouhlasil mu léčení na 
jihu USA, jednou za něj dokonce orodoval přímo u svého otce T.G. Masaryka. Naopak Štěpánek po ukončení 
repatriace legionářů neviděl důvod pro další Hurbanovo setrvání na úřadě. Hurban rovněž nelibě nesl, že 
Štěpánek, na rozdíl od J. Masaryka, se jako vedoucí úřadu začal příliš zajímat o jeho práci a zakazoval 
Hurbanovi vedení přímé korespondence bez jeho souhlasu. Srv. k tomu telegram B. Štěpánka ústředí, 
Washington, 11.1. 1921. AMZV, f. ZÚ Washington, PZ 1921, č. 57. 



 
Obr. 17. Jeden z četných vyšetřovacích spisů v záležitosti B. Štěpánka. Archiv Ministerstva zahraničních věcí. 

 

Zcela zásadně trval Štěpánek na tom, že všem zaměstnancům - ovšem stejně tak i sobě - 

výrazně snížil platy. Úsporná opatření nebyl výmysl Štěpánkův, dožadovalo se jich ústředí, 

které z těchto důvodů dokonce zvažovalo o zrušení konzulátu v Clevelandu, a to navzdory 

protestům tamní slovenské komunity.37 Je pravda, že v záležitosti snížení platů, které 

Štěpánek navrhl 26. dubna 1921 a o němž ústředí informoval telegramem příští den, neměl 

výslovný písemný souhlas, ale ústní souhlas obdržel od finančního referenta MZV 

dr. Reissnera ještě před svým odjezdem, poté od vedoucího administrativní sekce ing. 

A. Bačkovského obdržel 13. června 1921 dopis, kde tento Štěpánkovi píše, že „váš návrh na 

redukci platů … byl uvítán jak zde v osobním oddělení, tak i v politické sekci velmi 

sympaticky.“ Toto vyjádření mohl Štěpánek chápat jako oficiální souhlas ústředí. Asi nebude 

daleko od pravdy, že právě snížení platů bylo hlavním spouštěcím mechanismem útoků proti 

Štěpánkovi ze strany jeho podřízených a hlavní příčinou jejich roztrpčenosti a odchodu 

z Washingtonu. Tak si to vysvětloval Štěpánek a stejně tak na to poukázal např. senátor 

                                                 
37 Štěpánek zaslal do ústředí 4 urgentní protesty proti zrušení konzulátu v Clevelandu. Na tyto žádosti nakonec 
zareagoval sám E. Beneš telegramem ze 4.4. 1922, ve kterém udělil souhlas se zachováním konzulátu. Srv. 
AMZV, f. ZÚ Washington, PZ 1922, č. 50 a 51. 



Václav Klofáč, který v době Štěpánkova působení absolvoval dvouměsíční cestu po USA a 

byl tak jedním z mála, kdo mohl poměry na vyslanectví i mimo něj posoudit nestranně a 

z vlastní zkušenosti. V dopise Štěpánkovi se o tom rozhořčeně zmiňoval: „Takové nízké 

klepaře a štváče, jako jsem viděl ve Washingtoně mezi některými našimi úředníky, neviděl 

jsem ještě nikde. V tom je zlo, tady je zdroj rozkladu, štvaní, různých affair atd. Stačilo 

zregulovat, snížit plat někomu, někoho nutit, aby skutečně pracoval a začalo ostouzení, osobní 

skandalisování.“38 I ministerstvo samo uznalo, že např. údaje o domněle enormní výši 

Štěpánkova platu se nezakládají na pravdě. Dva z úředníků F. Mička a B. Klír byli dokonce 

kvůli šíření zkreslených údajů v tisku propuštěni a své za to schytal i ing. A. Bačkovský, který 

tyto neověřené údaje dokonce předal Benešovi pro jeho parlamentní řeč. Bačkovský byl pak 

dále obviněn, že právě on měl podíl na nesprávném postupu při odvolávání některých 

úředníků vyslanectví, takže i v tomto ohledu byla Štěpánkova vina podstatně minimalizována.  

 

Taktickou chybou Štěpánka bylo, že jako součást své obhajoby předložil rozsáhlou a ostrou 

kritiku poměrů na MZV, což se určitě dotklo některých vyšších úředníků ministerstva, 

především V. Girsy. Těmito podněty se zabýval oborový rada dr. Šebesta, který v závěrečné 

zprávě uznal, že v řadě bodů byly Štěpánkovy výtky oprávněné, nicméně zjištěné nedostatky 

opravňovaly k zavedení disciplinárního řízení i proti Štěpánkovi. V jeho neprospěch mluvil 

především výsledný stav na vyslanectví, rozvrácené personální poměry, vyvolané zejména 

technickým atašé ing. S. Špačkem, kterého Štěpánek neprávem upřednostňoval i na úkor 

služebně vyšších úředníků. Druhou osobou, výrazně se podílející na nedobrých mezilidských 

vztazích na vyslanectví, byla Štěpánkova sestra Anna. Její působení na vyslanectví Štěpánek 

nepopíral. K poznámkám o jeho osobním poměru k sestře (V. Hurban ve výpovědi z října 

1922) se ovšem zásadně odmítl vyjádřit a označil je za „hyenismus“. Štěpánek nechával 

sestru zasahovat do úředních záležitostí, přestože nebyla ve služebním poměru k MZV. Zdá se 

také, že právě „slečna Štěpánková“ byla hlavním postrachem podřízených, že si často 

osobovala rozhodování na úřadě a kádrovala jednotlivé zaměstnance. A byla to hlavně ona, 

kdo byl obviněn ze zadržování nebo dokonce otvírání soukromé pošty. Štěpánkovi rozhodně 

nepřidalo na pověsti, že se svojí sestrou sdílel společnou ložnici. Je ovšem pravdou, jak uznali 

i někteří z jeho odpůrců, že v té době Štěpánek obýval na vyslanectví dvě místnosti (!), 

z nichž jedna sloužila jako oficiální pracovna a pouze druhá jako jeho byt. Nicméně zásluhou 

podřízených jeho nezvyklé soužití se sestrou nezůstalo utajeno před veřejností a zavdalo 

                                                 
38 AMZV, OF Štěpánek. Dopis V. Klofáče B. Štěpánkovi, Strážnice, 18. října 1922, opis. 



podnět k různým interpretacím. Kdo však znal Štěpánkovu předchozí odbojovou činnost, 

nebyl by tímto zvláštním sourozeneckým vztahem příliš překvapen. Jeho sestra stála po celou 

dobu odboje po jeho boku, účastnila se všech důležitých porad Maffie a byla „zasvěcená vždy 

do všech akcí.“39 Štěpánek byl svým způsobem génius – intelektuál a jeho sestra byla jeho 

praktickou pravou rukou. Vyvozovat ze vztahu Štěpánka s jeho o třináct let starší a tehdy 

padesátiletou sestrou cokoliv jiného by asi nebylo správné. U tohoto druhu pomluv musel 

dr. Šebesta ve své zprávě přiznat, že „někteří úředníci konceptní, odvolaní z vyslanectví ve 

Washingtonu, učinili na základě zvláštního vyzvání osobního oddělení ministerstva 

zahraničních věcí písemná hlášení, která neodpovídají ve všech bodech skutečnosti a která 

pak postupem vyšetřování nemohli dokázati konkrétními doklady a jež naopak p. vyslanec 

uvedl v pochybnost svým materiálem…“40 I závěrečná zpráva musela nakonec Benešovi 

referovat, že „vyšetřováním bylo zjištěno odůvodněné podezření, že z úředníků z Washingtonu 

odvolaných dr. Křížek, dr. Kalda, dr. Heidrich a attaché Hudec zanedbali stavovskou vážnost 

tím, že ve svých úředních hlášeních o závadách na vyslanectví ve Washingtoně učinili udání 

o společenských a diplomatických stycích pana vyslance, která nesrovnávají se plně 

s pravdou.“41 Ze spolupracovníků v USA se na stranu Štěpánka postavili jen tiskový atašé 

M. Getting a konzul A. Mamatey z Pittsburghu, u některých obvinění pak ještě konzul B. 

Prusík z New Yorku a sociální atašé A. Sum.  

 

Na základě administrativního šetření bylo Benešovi doporučeno zahájit proti Štěpánkovi 

šetření disciplinární. Ten ovšem na jeho výsledek už nečekal. Po vyčerpávajícím vyšetřování 

a zklamán tím, že ve vedení ministerstva nenašel pro sebe oporu, požádal o vystoupení ze 

služebního poměru a ukončil tak slibnou kariéru diplomata a vysokého ministerského 

úředníka. Patrně si byl vědom, co předtím naznačil E. Šimek v rozhovoru s ing. Bačkovským, 

že „bude-li Štěpánek odvolán proti své vůli, že to vyvolá pobouření u činitelů různých 

politických stran.“42 Možná, že nechtěl být tím, kdo způsobí politickou krizi mladého státu, 

který tak moc a s nasazením vlastního života pomáhal přivádět na svět. Dne 13. února 1923 
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zaslal Benešovi o své rezignaci osobní dopis, v němž mu sdělil, že své další setrvání 

v zahraniční službě považuje za neslučitelné s vlastní důstojností i s dobře uváženými zájmy 

státní služby. Beneš přijal Štěpánkovu rezignaci s podmínkou, že řádně předá úřad. 

Štěpánkovi napsal, že nesouhlasí s jeho pohledem na celý případ a na poměry na ministerstvu 

a odmítá jeho kritiku, dokud nebude ukončeno disciplinární řízení. V závěru však Štěpánkovu 

činnost ocenil: „Uznával jsem a uznávám vaši obětavost k věcem Republiky a děkuji vám 

upřímně za velikou námahu, již jste v práci pro Republiku všude všestranně uplatňoval. 

Konstatuji znovu, že jsem o Vaší poctivé snaze a poctivosti, s jakou jste se snažil republice 

sloužit, nikdy nepochyboval“43 Rezignace vstoupila v platnost 26. února 1923, následně ji dne 

24. března 1923 vzal na vědomí i prezident Masaryk. K ukončení služebního poměru na MZV 

došlo po předání odvolacích listin vládě Spojených států a po předání úřadu jeho nástupci.  

 

 
Obr. 18. Návrh na řešení tzv. washingtonské záležitosti. Archiv Ministerstva zahraničních věcí. 

 

Štěpánek se pak do Československa už nevrátil. Svůj pobyt ve Washingtonu, D.C. ukončil 

v červenci 1923, poté se přestěhoval do New Yorku a od roku 1926 žil v San Franciscu, kde si 
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otevřel právní kancelář. O jeho další činnosti nemáme sebemenších zpráv, z archivů a 

vzpomínek jeho bratra Václava je patrné, že byla zničena i větší část jeho pozůstalosti. Je také 

zřejmé, že ukončil veškerou veřejnou činnost ve prospěch ČSR i krajanů a zbytek života 

strávil se svou sestrou, která se za ním ve třicátých letech přestěhovala. Zemřel v San 

Franciscu v roce 1943. Ke cti Štěpánka je nutno přiznat, že na rozdíl od mnoha dalších 

„kauz“, které se později ministra Beneše osobně dotýkaly, se Štěpánek po své rezignaci 

nedopustil žádných útoků ani vůči Benešovi, ani vůči MZV. Snad právě proto byl Beneš ještě 

ve třicátých letech ochoten přispět mu finančně na jeho pobyt v USA. Navzdory všem 

nedostatkům, které byly Štěpánkovi vyčítány, jeho příběh ukazuje, že se jednalo o zcela 

výjimečnou, přitom dnes jen málo známou osobnost z dob počátků samostatného 

Československa. Jeho postavení v elitě českého národa nejlépe vyjádřil V. Klofáč v roce 

1922, když jménem osobností jako P. Šámal, J. Kvapil, A. Rašín, F. Soukup, J. Scheiner, 

A. Hajn ad. Štěpánkovi napsal: „Všichni bez rozdílu viděli jsme ve Vás svého vůdce.“44 
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Pozn.: Za pomoc při vyhledávání archivní dokumentace a za její laskavé poskytnutí ke 

zveřejnění autor děkuje pracovníkům Archivu MZV ČR, Národního archivu a Archivu 

Národního muzea. Ve studii byla použita obrazová dokumentace z následujících archivů a 

fondů: 

- Národní archiv Praha, fond Policejní ředitelství Praha; 

- Archiv Národního muzea v Praze, fond Maffie a fond P. Šámal; 

- Archiv ministerstva zahraničních věcí, osobní fond B. Štěpánka, fond Edvard Beneš – 

soukromý archiv a fond ZÚ Washington 1918-1939. 
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