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Tato práce se přednostně zaměřuje na vylíčení politických poměrů na území politického 

okresu Strakonice v období od května 1946 do února 1948. Hlavní důraz je proto kladen 

na témata jako činnost ONV Strakonice a činnost MNV Strakonice s přihlédnutím k 

personální a politické struktuře těchto orgánů po volbách v květnu 1946 a její drastické 

proměně po 25. únoru 1948, čímž práce mapuje změny v rozložení politických sil v 

okrese a podává nezkreslený obraz o přechodu od vratké poválečné demokracie k 

diktatuře jedné strany. Práce se dále zabývá rozhodnutími o konfiskaci a uvalení 

národní správy učiněnými odpovědnými národními výbory; v tomto ohledu práce 

nejprve pokrývá území celého politického okresu, posléze se detailněji zaměřuje na 

území soudního okresu Strakonice a pokouší se poukázat na kontroverze na poli 

poválečných konfiskací majetku. Revoluční únorové dny roku 1948 rovněž stojí v 

centru pozornosti – zde se práce snaží dynamickým popisem událostí na území 

politického okresu Strakonice přiblížit dynamičnosti oněch dní s osudovým významem 

pro další vývoj v Československu; v souvislosti s únorovým převratem práce obsahuje i 

údaje o rané historii lidových milicí v politickém okrese Strakonice. V závěrečné 

kapitole pak práce čtenáři nabízí detailní pohled na činnost Okresního akčního výboru 

ve Strakonicích, jeho roli při realizaci opatření namířených k likvidaci politických 

oponentů KSČ, jeho vliv na území politického okresu; vše je doplněno popisem 

utvářející se sítě podřízených místních akčních výborů s údaji o jejich personálním 

obsazení a politickém složení. 


