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Předkládaná publikace kolektivu autorů pod redakčním vedením Zdeňka 
Kravara, Marka Polonczarze a Karla Řeháčka, s kapitolami v českém, němec-
kém a polském jazyce, přináší výsledky rozsáhlého historického výzkumu 
státní správy v období tzv. druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava. 
Autoři předkládají podrobné informace o příslušných archivních pramenech, 
jejich stavu a dostupnosti, sledují osudy zajímavých archivních fondů, stav 
a proměny archivní správy ve sledovaném období a v období následujícím, ja-
kož i vývoj odborného zájmu o sledované období, vývoj historiografi e v rámci 
problematiky i vybraná zajímavá témata ve světle archivních pramenů. Čtenář 
se zde dozví o výstupech odborných projektů zabývajících se doposud málo 
všímanými otázkami, jakými jsou historie a pramenná základna okupovaného 
sudetského pohraničí či specifi ka pramenných fondů z provenience okupač-
ní správy. Jedná se projekty Historie okupovaného pohraničí, Kdo byl kdo 
v Říšské župě Sudety a konečně o projekt o dějinách protektorátu, podpořený 
Národním archivem České republiky.

Jednotlivé kapitoly mají vesměs vysokou odbornou úroveň a pojí je, 
navzdory na pohled pestrým dílčím námětům, ústřední metatéma – historie 
druhorepublikové a okupační doby. Čtenářsky i badatelsky zaujme zejména 
podrobný rozbor činnosti a významu oberlandrátů Zdeňky Kokoškové a Mo-
niky Sedlákové a kapitola věnovaná úloze Německé osidlovací společnosti 
v rámci nacistické strategie Blut und Boden. Také Oberhelův popis zániku Te-
rezína v souvislosti s přeměnou na židovské ghetto je velmi zajímavý a cenný.

Závěrečný oddíl publikace je věnován zajímavým osobnostem, které 
personálně dotvářely povahu okupační správy ve sledovaném období, např. ži-
votním osudům dobového archiváře, kariéře vládního prezidenta ve slezské 
Opavě, starostům či osobnostem v úřadu teplického landráta. Za nejcennější 
přínos publikace lze jednoznačně považovat vedle skvělé a erudované histo-
rické práce její původnost, založenou na prvotních pramenech, a její význam 
pro budoucí badatele zabývající se obdobím druhé republiky a protektorátu. 
Těm může kniha sloužit i jako pramenný zdroj a metodologická inspirace.
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