Rané mládí Emila Háchy

r ,, ,

Dětství, rodiče, sourozenci, jihočeský domov, mládí a studentský život t. Hacfcp Širší sociální, historické a politické konsekvence té dobp jako základ jeho příštího
lidského, morálního a světonázorového profilu - Rakousko-Uhersko, dobrodiní, kte
ré mělo k „žaláři národu" opravdu hodně daleko

Ve službách c. k. monarchie

**

Češi, Němci a dunajská monarchie na „konci století"- První desetiletí nového století,
první světová válka a neodčinitelný „finis Austriae" - E. Mácha jako brilantní práv
ník, schopný státní úředník a zasvěcený znalec státního práva

„Když okovy zlomeny"
E Mácha v soukromí - Vídeňská válečná léta JUDrE.Máchp - Jeho start v novém
státě Čechů, Slováku a Němců - Počátek profesní kariérj? v prvních letech nové
republiky

Ve službách první republiky

51

Fatální geopolitický a historický omyl TGM a jeho neodvratné důsledky pro teh
dejší dobu a především pro budoucno - Osobní i profesní vztah dr E. Máchy k TGM
a k vedoucí garnituře té doby -Druhá část vysoké profesní kariéry dr.E.Máchy
za první republiky - Přirozený další vnitřní a názorový vývoj dr.E.Machy ústící
v osobní rezignaci na pořádky odporující jeho naturelu - Záře a stíny první repub
liky - Zjevné ošidnosti ostrova demokracie uprostřed hnědého moře

Emil a Marie, jejich domov a nejbližší lidé

63

E. Mácha v soukromí - E. Mácha jako manžel a pak i otec - Muž jak pevných zasad,
tak nečekaného množství talentů a zálib - Rodina, příbuzní, dcera Milada - její
život a význam pro E. Máchu - Smrt manželky, osamění, dobrovolná odevzdanost
osudu

Dr. Emil Hácha, září 1938 a dr. Edvard Beneš

77

Historicky naprosto nevyhnutelná cesta k Mnichovu jako fiagrantní potvrzeni ná
zorů E. Háchy - Poslední roky ČSR jako bezprecedentní důkaz původního histo
rického omylu TGM - Léta 1933-1938 jako jeho faktické doložení - Dr.E. Macha
vyzývá prezidenta, aby se ve stopách českých králů vydal do Berlína, dokud je ještě
čas - První část jejich společného příběhu

Dr. Emil Hácha prezidentem Cesko-Slovenské republiky

91

Mnichovský syndrom všeobecně i z hlediska jednotlivých jednajících postav - Mni
chov, jeho primární i sekundární důsledky - První měsíce druhé republiky - Čas
bahna, deziluze a nezbytné úhrady veškerých dřívějších, vesměs lichých naději Starý muž na sebe proti své vůli, avšak vědomě bere neblahý a jeho samotného
ničící úkol

Prezidentem z donucení

109

30. listopad 1938 a následující nedlouhé, ale těžké Hácbovp měsíce

Cesta do Berlína

127

Cesta do Berlína jako jediné možné ze všech špatných řešení - Noc v Novém říš
ském kancléřství, dr.E. Hácha docela sám proti hejnu supů - Ráno v hotelu ADLON,
historická satisfakce E. Háchy - Právní neplatnost a faktická neudržitelnost aktu,
k němuž byl v Berlíně E. Hácha donucen - Dr. Hácha s Adolfem Hitlerem na hradě
českých králů - Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava ve světle aktuálních okol
ností i nad časem - Dr.E. Hácha „státním prezidentem"

Dr. Emil Hácha, von Neurath, Frank, Heydrich a ti druzí

149

Profilování české společnosti za protektorátu - Pravá podoba tehdejšího všedního
dne - Pud sebezáchovy nade vše - Atentát na Heydricha - jeho detaily, smysl, pro
vedení, skutečný důvod a význam, ale především fatální následky - Milosrdenství
nemoci

Konec kalvárie Emila Háchy

185

Občanský prezident - „Háchovština": ano, nebo ne? - E. Hácha, přirozený únik
do nemoci, nevědomí a nebytí - Rodinný život a dožívání v Lánech - Háchův zdra
votní stav ve světle dokumentů - E. Hácha a Edvard Beneš v posledním čase války
- E. Hácha zatčen na zámku v Lánech

Smrt na Pankráci

209

E. Hácha jako nástroj a v podstatě nezbytný katalyzátor nové doby - Hloubka perfidnosti vztahu československé pokvětnové reprezentace k němu - Pohřeb naho
nem a beze svědků - Důvodné vstoupení E. Háchy na „české nebe“ - Třetí (avšak
nikoli poslední) část značně neblahého příběhu E.Háchy a Edvarda Beneše

Résumé
Editorská poznámka, poděkování
Základní životopisná data dr. Emila Háchy
Archiv
Prezidenti
Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný a místopisný
Přehled pramenů a výchozích materiálů

215
217
219
225
247
249
253
258

