
 

(Zdvorilostný preklad) 

Generálmajor armády                                                                             Paríž, 7. august 1918 

TAJNÉ 

POKYN PRE GENERÁLA JANINA 

I 

Pán generál Janin, hlavný veliteľ Česko-slovenskej armády, je Francúzskou vládou vyslaný do 

Vladivostoku, so súhlasom Národnej rady Krajín českých, aby prevzal velenie nad útvarmi 

tejto armády, ktoré momentálne pôsobia na Sibíri a na okraji Ruska.  

Pán generál Štefánik, podpredseda Národnej rady Krajín českých, bude sprevádzať generála 

Janina, a bude vykonávať funkciu zástupcu generálmajora Česko-slovenskej armády. 

Pán generál Janin bude okrem iného veliť francúzskemu oddielu vyslanému na Sibír, spolu so 

spojeneckými zásahovými jednotkami a celým francúzskym vojenským personálom, 

operujúcom na Sibíri.  

Generál Janin bude mať voči tomuto oddielu a vojenskému personálu administratívne 

a disciplinárne právomoci veliteľa armády.  

II 

České jednotiek, v spolupráci so spojeneckými zásahovými jednotkami, budú mať za cieľ 

zabezpečiť účinnú spoluprácu medzi Sibírou, ako východiskovou základňou a: 

- Základňami v Severnom ľadovom oceáne 

- Inými 

- Priateľským zoskupeniami v Južnom Rusku 

Konečným cieľom je zabezpečiť kontinuitu Transsibírskej magistrály po celej jej dĺžke, a na 

území Ruska, od Bieleho až po Čierne more, vytvoriť čo najužšiu sieť centier odporu, 

schopných vytvoriť hrádzu proti nemeckej rozpínavosti na východe.  

 

III 

Tieto ciele bude možné dosiahnuť len postupne. 

Prvým cieľom je obsadenie oblasti Irkutska, zomknutím českých jednotiek z Vladivostoku so 

stálymi vojenskými jednotkami na západe Balkalu.  



Akcia bude pokračovať na Ural a do vnútrozemia Ruska.  

Je však potrebné, aby sa české jednotky zo Strednej a Západnej Sibíri bez meškania 

orientovali na naliehavú spoluprácu: 

- jednak spojením so skupinou z Vladivostoku 

- Vytvorením väzieb na základne Severného ľadového oceána, najskôr Jekaterinburgu, 

Viatky (Kirov) a Dviny, a potom Samary a Vologdy.  

Najdôležitejšie je vytvorenie týchto väzieb ešte pred príchodom zimy. 

IV 

Počas jednotlivých etáp spoločného pôsobenia česko-slovenských jednotiek s oddielmi 

spojencov, generál Janin bude pri uskutočňovaní svojej misie vychádzať z nasledovných 

smerníc:   

Vo vojenskej oblasti  

Bude riadiť účasť českých a francúzskych jednotiek počas operácií spojencov, s cieľom 

ovládnuť predovšetkým Transsibírsku magistrálu, a rozohnať pro-nemecké prvky.        

Len čo bude zabezpečené spojenie s českými oddielmi rozmiestenými okolo Irkutska, generál 

Janin postupne nadviaže kontakt s jednotlivými zložkami, aby mal prehľad o ich hmotnej 

a morálnej situácii.  

Jeho úlohou bude vytvorenie taktických väzieb, zabezpečenie velenia jednotlivých zložiek a 

ich úzkej  spolupráce.  

Na druhej strane prizve na pomoc anglických, amerických a japonských príslušníkov, aby v čo 

najkratšom čase doplnil České jednotky a ich materiálne zásoby. 

Pre uľahčenie uskutočnenia programu vojenského zásahu sa spojí s existujúcimi miestnymi 

zložkami, ktoré už bojujú alebo sú pripravené bojovať po našom boku. V prípade potreby 

zabezpečí dohody so zástupcami spojencov, aby sa ich činnosť zosúladila v rámci spoločného 

akčného plánu, a tiež zabezpečí ich materiálne a finančné vybavenie, aby mohli pokračovať 

v činnosti a zlepšovať svoju organizovanosť.                                                                                               

Vo politickej a ekonomickej oblasti  

-reorganizácia krajiny, znovunastolenie poriadku a bezpečnosti, a to rozšírením podpornej 

základne pre našu akciu. 

Generál Janin za týmto účelom nadviaže kontakt s miestnymi poriadkovými zložkami, a so 

súhlasom ostatných zástupcov spojencov sa bude usilovať určiť tých, ktorým poskytneme 

našu vojenskú, ekonomickú a finančnú pomoc – spolu s týmito zástupcami určí podmienky 

poskytnutia danej pomoci každou z veľmocí. 



Rozšírenie pôsobenia na západ 

Postupujúc smerom na Ural, od Západnej Sibíri až do vnútrozemia Ruska, použije rovnaký 

postup aj pri uskutočňovaní rozšírenia programu vojenského pôsobenia, politického 

zoskupenia a hospodárskej reorganizácie, počnúc Transbajkalom. 

Po zabezpečení kontinuity väzieb až na Ural, sa bude generál Janin usilovať o: 

- upevnenie väzieb so základňami v Severnom ľadovom oceáne a s jednotkami 

spojencov pôsobiacich na týchto základniach ; 

- zároveň poskytnúť pomoc proti-nemeckým zoskupeniam pôsobiacim od povodia 

Volgy a Donu až po Čierne more. 

 

V 

Preprava česko-slovenských oddielov do Francúzska 

Na žiadosť Národnej rady Krajín českých, generál Janin zváži, len čo to bude možné, prepravu 

česko-slovenských oddielov do Francúzska, s dostatočným počtom vojakov na zabezpečenie 

kontinuity akcie spojencov.  

Nábor a zoskupenie Poliakov 

Generál Janin Pod vedením poľských veliteľov pomôže uľahčiť nábor a zoskupenie Poliakov, 

ktorí sú vo veľkom počte izolovaní na Sibíri. 

Peňažné zálohy – rozdelenie  

Generál Janin poskytne českým oddielom peňažné zálohy nevyhnutné na ich údržbu, 

prostredníctvom platby z prostriedkov určených na tento účel.  

Pokiaľ ide o neskoršie rozdelenie výdavkov zúčastnenými mocnosťami, generál Janin bude 

v mene Francúzska viesť presný účet preddavkov, určených pre rôzne oblasti vojenského 

a politického pôsobenia. 

  

VI 

Predchádzajúce inštrukcie sa netýkajú nových ustanovení, ktoré môžu byť neskôr prijaté – ak 

ich vlády Dohody budú považovať za potrebné a prospešné, s cieľom udať jednotkám 

spojencov pôsobiach na Sibíri jednotný smer, pričom sa majú riadiť spoločne prijatým 

plánom, a vzťahovať sa jednak na celok jednotiek spojencov a českých oddielov, alebo na 

jednotky spojencov.  

  



VII 

Opatrenia prijaté za účelom organizácie Vojenského štábu generála Janina budú osobitne 

určené.  

Podpísaný: CLEMENCEAU   

 

 


