
PŘÍSNĚ TAJNÉ 
 

STÁTNÍ VÝBOR OBRANY 
ROZHODNUTÍ Č. GOKO-2528ss 

dne „20“ listopadu 1942. Moskva, Kreml. 
 
O doplnění na území SSSR zformovaných československých jednotek Podkarpatorusy, 
Ukrajinci a Slováky, kteří měli před rozdělením Československa československé státní 
občanství  
 
Státní výbor pro obranu rozhodl: 
1. V souladu s Nařízením Prezidia Nejvyšší sovětu SSSR ze dne 19. listopadu 1942 nařídil 
NKVD SSSR, propustit Podkarpatorusy, Ukrajince a Slováky, kteří byli před rozdělením 
Československa československými občany, a v současné době se nacházejí na sovětském 
území ve vězení jako odsouzení, vyšetřovaní nebo internovaní z jiných dostatečných důvodů 
kvůli narušení hranic z Maďarska. 
2. Všechny osoby v odvodovém věku způsobilé k vojenské službě poslat do města Buzuluk 
k dispozici veliteli československé brigády, opatřit je cestovními doklady a všemi druhy 
cestovního vybavení dle norem týlových přídělů Rudé armády č. 3. 
Náčelníku týlu Rudé armády (s. Chrulevovi) kompenzovat potravinové fondy NKVD SSSR, 
jež budou využité jako cestovní příděly pro amnestované, kteří cestují k československé 
jednotce. Náklady na doplnění těchto fondů se vyúčtují československému velitelství 
prostřednictvím zmocněnce Rady lidových komisařů SSSR a Hlavního velitelstva Rudé 
armády pro československé útvary. 
3. Mužům, kteří nejsou k vojenské službě způsobilí kvůli svému věku nebo z jiných důvodů, 
rovněž ženám, povolit svobodný pobyt na území SSSR, s výjimkou republik a oblastí, v nichž 
je vyhlášen válečný stav, hraničního pásma a režimních oblastí první a druhé kategorie. 
V zájmu lepšího pracovního uplatnění výše uvedených kontingentů československých občanů 
pokládat za účelné soustředit je na území Kazašské SSR, a nařídit Lidovému komisariátu 
zahraničních věcí SSSR, aby se dohodnul o této věci s československým velvyslanectvím 
v SSSR. 
Pověřit Radu lidových komisařů Kazašské SSR, poskytnout pomoc při zaměstnávání 
zmíněných kategorií amnestovaných československých občanů. 
4. Stanovit celkový stav československé brigády na území SSSR pro rok 1942 na 3500 osob 
důstojnického, poddůstojnického a řadového stavu. 
5. Na základě stanoveného počtu stavu československé brigády na území SSSR povolit 
československému velení zformovat dodatečně k již zformovanému prvnímu samostatnému 
praporu druhý záložní střelecký pluk, k jeho kompletaci využit zformovanou záložní rotu.  
Nově zformovaný pluk dislokovat ve městě Buzuluk. 
Pověřit náčelníka týlu Rudé Armády (s. Chruleva), zajistit rozšíření fondu kasáren 
poskytnutých československým jednotkám v Buzuluku na nutný rozsah pro rozmístění 
uvedené jednotky. 
6. Povolit náčelníkovi týlu Rudé Armády (s. Chrulevovi), dodávat československé brigádě:  
a) potraviny a krmivo dle norem týlového přídělu č. 3 podle seznamu stavu, ovšem ne více 
než pro schválený počet 3500 osob; 
b) komunikační, technické, chemické zařízení jen pro výcvikové účely; 
c) povozy, dopravní prostředky a inventář pro hospodářské potřeby v nezbytném množství; 
d) sanitární a veterinární zařízení, také léky pro lidí a koně, podle seznamu stavu jednotky. 
Všechny uvedené druhy výbavy dodat československému velitelství za hotovost dle ceníku 
stanoveného pro Rudou armádu. 



7. Povolit lidovému komisaři obrany (s. Jakovlevovi), dodat za hotovost československému 
záložnímu pluku, dodatečně k československému pluku, k již dodaným střeleckým zbraním 
další střelecké a dělostřelecké zbraně nezbytné pouze pro výcvikové účely, zařízení a munici 
dle tabulkových norem Rudé armády. 
8. Schválit Státním výborem obrany doručené nabídky zmocněnce Rady lidových komisařů 
SSSR a Hlavního velitelství Rudé armády pro československé útvary a náčelníka Finanční 
správy lidového komisariátu obrany (s. Chotěnko) ohledně pravidel při poskytování 
peněžních prostředků a vybavení československé brigády se zápočtem do celkové částky 
půjčky poskytnuté Vládou SSSR vládě Československé republiky, a také ohledně pravidel 
kontroly nad využitím prostředků velitelstvím československé brigády. 
 
PŘEDSEDA STÁTNÍHO  
VÝBORU PRO OBRANU     J. STALIN 
 
 
Výtažky zaslány s. Molotovovi, Berijovi, Žukovovi, Žukovovi (NKVD), Chrulevovi, 
Čadajevovi – vše; Mikojanovi – 2, 6, CN a SNK Kazachstánu – 3, Jakovlevovi – 7_ 
Chotěnkovi – 8. 
 


