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Za Drem. Karlem Bafkem.*) 
Mohutn~ dub, jenž 

Vysloko čněl nad 
'svým okoMm á ši
roce rozložen.ými 
svými větvemi chrá
nil nižší podTost, v 
plné sHe a mÍz,e ži
votní, zasažen byv 
Ibl,eskem, skáoe:t se 
k zemi, jakoby pod
fat! 

Tak skácela a ze 
středu našeho vy
rvala nám Ineúpro.
sná . Morana muž,e, 
II jehož rakve dnes 
stojí:me, jati úžas,em, 
muže, jenž daleko 
vynikal nad své 
vrstev:llÍ!ky a ochran
nou r.uku držel na
přaženou 'nad sta- ' 
vem lliotářský·m a 
jeho příslušln~ky, 
muže, Jenž zdál sle 
býti v pIlné sne ži
v'o,tni. 

Doktor l<arel Ba
těk jest mlrtev! 
Zemřel veliký čl,o-

věk, muž zlatý! . 
Veliký duchem, 

zlHtý tím čistým, 
ryzím srdcem tlu
k,olUcím plro vlastní 
rodinu, kteréž byl 
mnujídm, neznym 
manž,el'em a p'ečli
vým, sta1rOlstUvým 
otcem, - srdcem, které nalezlo záltbu ve zvo,l,eném jed
nou po.V1ol'ání a' <)lbsáhLo lásk,ow oelý náš stav. 

Zemřel muž nevšedních schopností a vzáCfllých vlast
ností, právník hh.IJbokého vzdělání na sloVio vzatý, hlnu-

1 Ř,e,či, ~řednesené ,nad rakví pres. Dr. Karla Baťka. 

bavý filosof, vyni
ka'Hcí 1inguistik, Bo
h em nadaný ,orá tor. 
Veškeré tyto vlast
nosti měl co děl~o
vati j,en sobě samé
mu, té své neúnav
né úmolrné . praCl, 
dychtivému bažení 
po nejvyšším vzdě
lání a nenasytné 
touze práhnoucí po 
nejvyšších ideál,ech 
lidstva -- pravdě a 
spravedlnosti. 

Byl okr3'sou sta
vu notářského, byl 
jeho pýchou! Zad:ob 
Ř'íma, kdy hodno
cen byl člověk po
dle pevnosti char
akteru, mravní či
stoty a vnitřní hod
noty nabytého vě-

. dění, byl by se stal 
jistě tribune'ffi lidu 
a byl by dospěl 
k metám nejvyšším. 
, Svými obsáhlými 
vě'dlomostmi, Slro
kým rozhledem, ži
votní zkuš,enlO'stí a 
oddanou Jáskou k 
svému národu, kte
rou vždy osvědčoval 
ne S Ilo'Vy , - nýbrž 
skutky, tak zejmé
ma ve váloe, kdy 
vzal do úschovy dů-,1. 

ležité Hsti,ny, týkajfcí s,e naš,eho zahranrčního spoj,ení, vy
dav se tak v nebezpečí býti stíhán pro velezradu, 
čímž nikdy s,e vleř.ejně nehonosil - těmito vlastnostmi 
byl přímo po,vo!lán -.:... žoe1, že také ne vyvo,len - zastá-
vatt nejvyšší funkci v mladé ~Iaší Republice. Obsá}11ou. 
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zrua,lostí práva našeho i cizího, znalostí ř~čí, nadáním 
ř-ečnickým a svým dJůmysl,em byl cejchován na státníka 
prvn.í třídy. 

I Nedosáhli těéht:o hodností, a nebažil po nich. 
Byl bohatýr ducha. Choval ve svém nitru skrytý zlatý 

poklad v·ědění, těžoe - n:astřádél!ný a pOlkl,ad ten věnoval 
oel;e 'vědě práv:ní, svému p;ovolání a svému stavu. 

Stall, se notářeml'. Ne z touhy materielní, nehoť nebý
valo povol,ání uotářské závidění hodné. Stal se jím pmt'o, 
poněvadž bil pf.esvědčen, že notář jest nástroJem míru 
v právu soukromém, ž,e j·est to pravý přítel a rádoe lidu 
a pr'ostředník mezi stranami, jeho.ž úkolem jest za,bez
peč.ovati klidný vývoj s'O'ukromoprávních p.oměrů ve 
shodné vůM 'stran, za.mezovati tím disharmonii práva, je
vící sle ve s tř,etnutí různ.ých nároků a dodlovati tak 
dobrov.o~né a bez nátlaku ' upevnění vzáj,emných práv 
stran, k,Hd, pnřádek, mír ·a naprostou sprav,edJnost. 

Spravedlnost by,l'a mu při tom nejvyšším IdilH~ktivem. 
J cuko ftllo.sofu byla mu nad práv.o. Ne nadarmO' cito

val v jedné své vědecké staH sentenci nesmrtelného 
l(anta: »!l(dyby 'spra'Vedlnost měla z,e světa zmiz·eti, ne
měJ. by eeny život Hdský.« 

Přilnul k naš,emu stavu a stal se j,eho zastanoem. 
Když vsnoupH na pijdu svého působení , na1ezl úhor za,
nedbaný, plný pl1ev,el,e . . Zapll'stH hluboko rádlo a zo\ral 
tento ÚhOT, ab:.v vyda'l' bohaté klasy a dohr,ou žeň. 

Nebyla tO' p:ráce malá. Doba' za starého. R.akO'uska· ne
byl'a! našemu stavu příz'niva. 

Staré R.akousko mělo ve své štítu hrdé hes1o: »J usti
Ua regnnrum fundamentum«, avšak nic nebyllo tak da
lek.o rakoUlských vlád, jako sprav'edlnost. By,llo nespTa
vedIivo ke svým národno.stem, bylo nespravedIivo k spo
,l,eoenským třídám, bylo nespfiav,edliv'O' k j,ednotHvý'm sta
vům a s:nad nejvke nespravedHvo, bylo-k sta.vu našemu. 

Bylo tř,eba neobyóejné ert'ergi'e a nadHdské Sny pře
svědJčiti povolané k,ruhy 'O' dmežitosti našeho. stavu, jako 
nezbytné sl'ožky právnÍ- každého kulturního. státu. 

BylO' tř'eba bojů a nutno by,l'O' dobývati' posi'c-e za 
posicL 

Bo.j ten v·edf Dr. Batěk s celou v.ehe,mencí, kt.eréž byl 
schopen.. Byl vždy v prvních řadách. Byl neúnavný, ne
ohrožený, nepodajný a nehojácný. Neimponova'I mu 
lesk,lý titul Cl! vysoká hodnost. Bo,j'oval 'So,tevřeností, jsa 
si vědom své dUŠlevní př,evahy 'a tohO', že bojUlj,e zal věc 
dohr,ou. Byl bo'iovníkem -ne,obyčejně břitkým, a1e gentle
manským. Bil s·e rapí'r.em di'lvtipu. NezabUel. Odzbrojoval 
j1en pádností svých a'rgumentů, jež čerpal z bohaté zhr'O'j
nice svéhO' v·ědění. 

A vHězH! Vším právem za'S'loužil proto oslovení Dan
teo'V'a: »Tu duca, Tu signor,e, Tu maestro!« Ty vůdoe , Ty 
pán, Ty mistr náš! 

Náš stav má jemu vš·e c'o děkO'vati a nlenadsa~ují, 
j.estliže tut,o u vychladlé jeho mrtv·oly PTohlásím, že kdy
by nelhylo Dra Bafka - nebylo. by dnes stavu notář-
ského. . 

Jsme mu proto zavázáni nehynoucími díky a jm·éno 
»Dr. Bcutěk« spjato hude navždy s jménem' notářství, 
jménO' tO' bude éúe,r·e pe.renius v:ryt'n v annal;ech notářstva 
nejen českéhO', nýbrž notářstva vůbec a jeho. živ·otu, jeho 
činnosti a dílu vyhražEm bude zlatý list v histO'rii n.otář
ské kom·ory P~ažské. 

J,mé.nem, této. notářské komory, kteréž jsi by!', drahý 
a vzácný příteli, pn osmnáct llet vz.orným pr,esident,em a 
ne.obyčejnou okra'sou, fou'čím se s Tebou já Tvůj druh, 
jeden z poslednkh již z toho houfu, kt'erÝ stM Tobě věr-

. ně PO' boku v každ .seči téměř PO' dvě deceooia, a jenž byl 
sv.ě:dJk'em Tvého ideálního snaž ell·í , Tvé neobyčejné ·ener~ 
gie, Tvého iápO'lení a TvéhO" vítězení. 

LO'učím s,e s T,ebo.u navždy a s t.ě,žký:m srdoem pře~ 
plněným bezmě,rným žalem, vOllám za Tebo'u tO" ·osudné a 
nás navždy ro-zd vo,judíd 

Aeternum ·vale! 
Dr. Jar. Čulík. 

Jménem Spolku Čes1ko.slovenských nO'tářů přináším 
poslední: poz·dirav a! poctu Manúm prvníhO' ' př,edSledy, k

muž náleží náš nehy.noucj .a vděčný dík za vykonalnou 
staViovs'kou práci. 

Dr. Kalie,l Ba·těk to. by}, kte,rý ihned po př,ev'ratU' do
vedl kol sebe s.eskuipHi přátele stejně smrýš.lej,ící a vnuk
nouti ne.j,en jim, nýbrž vŠlem příslušníkům l1!otářského 

stavu přesvědče!l1f, že jedině v silné stavovské OIrgani
sad za změněný.ch poměrů v demokratické republice lze 
očekávati zdar stavu a uhájení jeho zájmů. Založen byl 
úsU,ední 'SpO'I,elk óeskO'slnv,enských notářů objímé\jící oelou 
RepubliJku a Dr. Batě/k byl jeho. prvním předsedoU' a to 
netoHko fOlrmálním. ByJ. duší sPO"lku a stal s,e také nejen 
vůdoem. nýbrž také skutečným rádcem vš·ech kol'egů, z·e
jména v j'ejich starostech stavovských. 

O .něm bylo lze užíti slov Písma: »PřHele svéhO' a 
přítel,e otoe svéhO' neO'Po.uštěj; a do dJO"mu brat.ra svého 
nevchá'zej v bkLě své! Lepšíf soused bHzký než bratr da
leký.« 

On byl tím »sous·ede:m hHzkým«, k němUlž jsme se 
uchyl.o,va!i, když osud nás stihal a .on sr.:ažil Sie vždy 
setříti vTásky s čela ustaraného kolegy, nešetřil p,rá,ce, 
přímluv i hmotné pomoci a tlQ. u 'každého ko.legy bez O"hle
du národnosti. Tak stal se Dr. Karel Batě:k nejen du
ševním vůdoem stavu našeho a'le přímo ,otoem nás"vš,ech: 
tímto ušlechtHýim čistě lidským rysem své vzácné os·ob
nosti sPOIjo,vaJ: -celý náš stav v mohutnou rodinu. V t.omto 
směr.u zůstane r,állia nám, ,osudem Z'asazená nezacelitelnou. 

Exegi mO'iliumentum: Ano, po.sta tl Jsi si, drahý Dre 
Kcurl,e Baťku, nehYlnoucí pomník v srdci nás vš,ech, po
mník vděčné lásky a 'oddano'sti. l(éžv budJnucnosti vši
cknt. příslušníci naš,eho stavu, ktleří nepoznají již .osobní
ho kOluzla- Tvé osobnosti, vidí v T'obě skvělý vznr lid .. 
s,kých cností a kéž kráčí v1e' sto'pách j·ež Jsi zde- životem 
Svým zanechal, vidouce v tobě svého. duehovního otce: 

Spi blaz:e: Nobis nlQ!n mortuus. es.: 
'\ DT. Václav Svoboda. 

M r t v Ý m i s t ř e,ž i vou c í v š a k u čit e I i, 
vškhníi ti, kt,eří PO' řadu l,et byli bezPTQ.stř.edními . spolu
pra'oovníky v Tvém životním pov'O:J:ání, vzd:ávají Ti dnes 
mými ústy svůj po,s,l.e:dní, vroucí poq;drav . . 

Tvými spoluprac.oiVníky - z a n ě z a v še ch n y 
rád bych Tichtě,J, říci, j'a'k krá,sná to byla dOlba. Jakoby 
ro.zeklenula nad onou duševní dílnou, kde za Tvéh.o pečli
vého. v-edení, v atmosféř,e vZiUemné důvéry a 'oddanosti 
jsme sPOIlup,racovcuH - :~no., tam, za .oné s.lunné, letní 
pohody bylo možno růsti a zT,áti, tam štěsŤ'Í z p'ráce zpí
valo svou tiohou a neMU'čnO'U' píseň .... 

A nyní - tytO" tmící s,e čtyřy stěny hwbu chtějí nám 
snad na;ml.uviti, že to. vše patří nenávratné minulo,sti? 
KteTak tato hrúzná skutečnost je palra,QOIxně .n ·e s k ul.. 
t ,e č n á, k,terwk naše duše a na,Š'e srdce ji usvědčují z ne
pravdy. Ty sám vf,š nejlépe , kOlEk vroucí oddanO'sti měl 
Jsi v·e Svých spol,upraoovnídoh, ·oné nes m I o u v a v é 
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oddanosti, ~'e 'Ž dov,edla ske někdy nes.ouhl:a:sHI, ni,kdy však 
nedovedla: přestati ctít. 

Já však nechtěl promlouvati nijaké p'o:hř'ební ř,eči -
jen přehršli vzpomínek rozestříti nad tímt'o .otevřeným 
ro'v,em -; mysJ'ím, že j,en v Tvém duchu nejlépe ukon
čím, pakliže Tli ještě jednou zacituji ony k,ouzelné veTše 
Tvého mil~ovaného há,sn~kH , kterým Jsi se kdys tak po
div'oval: 

V pO'sl,ední pozdr.av ještě, 
na pos,l,edn.í hrst z,emě, 

j-ež dolů k,lesá jemně, 
náš sp,rchni tichý vzdech 
jak různý·ch lístků deště: 
jen sladké ciť z nich vání, 
:a ť 'n i k d O> TI e v í a n i, 
ž,e prší na lak,ev. 

Dr. Rudolf Král. 

. Sbor notářů obvodu Pražského 

konal dne 12. říj,na t. r. mimořádnoU' valnou hromadu za uóe
lem věnování posmrtné vzpomínky zemřelému presidentu Dru. 
BaťkoiVi a volby prelside,nta nového. -

Schůze súča1stni1or 'se 48 notářů, za komoru Králové-Hra
decko-Chrudimskou pan prreslirdent Hnz a za Spolek čsL kan
di,dátů notářstvÍ' starosta pan Dr. Vodstrčil. 

Z osta,tních komor, jež byly r'Ov,něž 'Pozvány - omluvily 
se komory v Čes. Blldějov.idch, Brně a Olomouci. 

N ámě'st'ek presidentův, Dr. Čulík, uvítav přítomné, věno
va,l posmrtnou vzpomínku zemřelému presidentu Dru. Baťkovi 
takto: 

l<!dyž vyvstaly na obzo.ru ra,nní červánky naší nár,odní sa
mos t'atnosti a !Slunce svohody zarli10r 'Svým ja,sem širé naše lány, 
spooinulo též někO'Mk hře.j.ivých paprsků na našem stavu ve 
star ém Rakousku tak za,nedbaném. Také my dosáhli jlsme v no
vém státě zna,čných úspě'chů. Bylo třeba v,elikého ús i1.í , aby
chom si j.i,ch zachovali, neboť vždy nové přihnaly se mraky, 
hrozíd nám zkázou. V těch bouřích nalezli jsme olSv,ěrdčené 

pra'oovníky, kteří vynaložili ' všechno úsilí, aby odvrátilli po
hromu, zaJs'ahuiíd samy kořeny na1ší instituc:e. Přestáli jsme 
vítězně tyto zlé doby, avšak b'Ouře krutě řárdila v na,šich h"" 
dách. 

Dva nej,lepší z našich mužů, dva vůdcové nám byU vyrvá
ni : dne 19. února 1923 o'dešel nám náš vícepresident Dr. l(Jre'iml 
a opět dne 19. záři 1924 ná-sl,ed:oval jej náš neza'pomenutelý pre
sident Dr. Kar,el Batěk. 

Den devatenáctý hude p'roto zápsán v historii naší ko
mory, jako, 'dies nefalstus. 

Jsme bez vúdce a teprve nyní cítíme tíhu osudu , Nebyl 
Dr. Batěk postaven v ' čele našeho stavu jen nahodne, volba 
jeho nebyla dHem kompromisu, nýbrž byla to jednomyslně ' a 
sPontáně pro.j.evená důvěra v muži., v němž vškhni, právem 
spatřova:li jsme opo'ru a .záštdtu svého, stavu. 

Jest proto nutno· zno,vua znovu oživovati si v mys.li jeho 
živo,tní díJo, uvědomovati 'Si' jeho. zásluhy o nás a z jeho života 
č-erpaH pou,čení a příklad, kt,erý ,následovatI jest úkolem nás 
všech. \. 

Dr. Batěk narodil se dne 24. července 1860 v Hradci Krá
lové. Otec jeho byl rovněž ,notář,em a pre'sidentem komory. 
Po odbytých gymnasiálních studiích věnov-al se, ač jeho hlou
bajíd duch tíhnul vÍtCe k ftlo's'o,fii, studiu věd ,právních. Absol
voval Českou universi,tu Kadovu a složi,1 veškeré tři státní 
zkoušky s vyznamenáním. Judicielní s vyznamenáním vše-
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obecným. Roku 1884, t'edy jliž rok pO' 'Odbytých studiích, pro
mován byl na doktor8J práv. 

Notářství nezvol.il si jen proto', aby následo,val v šlépějích 

svého otce, nýbrž z přesvědčení o krásném poslání notářství . 

jež jde, jak sám uváděl, za ideou jistoty a\ zachování míru. 
Setrva.l v 'praksi no,tářské (mimo jeden rok praks'e ,soudní) 

a,ž ,do svého, jmenování, pN čemž oddal se hlubokému s,tudiu 
i,nstituce notářské rakouské i cizí a připravoval se, 8Jby jed
nou zauj.aDi mohl přední a vůdčí místo, ve stavu našem. -

Dne 7. října 1896 jmeno'ván byl notářem v Kralo,vjcích, 
odkud 21. března 1904 p,řelo,že,n byl do Prahy, kdež započíná 
vlastně jeho činnost. 

Procházíme-li dnes r,etros,pektivně činnos,t a dBo, Dra. 
Baťka, shledáváme tři par,alelní fá'se, trojí druh j>eho činnosti 

duševnÍ. 
J,est to jeho činnost vědecká, 'S'pojena s legisla,tivni, ' sta

vovská a organisátmská a čdnnost vychov.ate1-ská a učitelská. 

Dr. Ba,t,ěk byl skuteoným vědátorem. Vše, co napsa,l, před
nesl a promluvil, bylo hluboce promyšleno a mělo, vědeckou 

váhu. 

Již jako kandidát sepsal na po'pud velikého našeho učitele
Dra. Randy v roce 1892 po'jednání »0 vrchním pm,učnictví a 
radě mdinné«, j,ež vyšlo v »Prá vníku«. Studie to, obtížná, již 
s ohled'em na no'votu látky. 

V rooe 1903 vyšla, v »Zeit. f. Not.« jeho,' dú~l.adná stat 
».ober die fralg.e der Legal:itiit der Vertretungs~ahi'gkeit der 
Notare in Strei.tsa.chen«. 

V roce 1906 vyzván byv Právnickou Jednotou Pražskou, 
přednáše,l v, této jednotě »0 právní p·ovaze ttmmy práJVníc.h 
jednání -a vnll'c'ených f.ormách německého, pr~va«. Přednáška 

tCl!to by,La mistrným kusem též právní filosofie, a ll'veřej,něna 

byla ro,vněž v »Právníku«. 
V témž roce přednáš,el nCl! valné hromadě delegátů Rakou

ského sp·olku notářů ve Vídni »0 těžkých poměrech našeho 
s.tavu a takUoe, kt,erá by se měla zaujati «. Žel, že t,ato ře,č ne-
byla nikde vytištěna. _ 

V témž r'oce ll'veřejni,1 dále V' »Zeit. f. Not.« kritiku díla 
prof. Dra. Otty »Gerschichte und GrundJehre des Oster. Rerchts
fiihrs:otfgeverf.ahr,ens«. 

. Rok na ta převzal na kongresu notářů Ra,kousko-uhersko
německý'ch ve Vídni ' skvostný referá,t »Wekhe Neug,es,taltung 
der notarieHen Urktll'nd~ormen und der Kompete,nzen erfmct,ert 
der moderne zwischenstaatJi.che V,erkehr zur Bef6rderung ge
genseiti'g.er Re-chtshme«, je'nž vzbudil přímo rozruch. 

V mce 1908, jako, předseda odbo'fU Praha, Ralmuského 
spolku no,tářů, dal k tomu podnět, že vy'pra'cováno. bylol trří
členným komitétem dobrozdá'ní o' chys.tané noveHe k 'Občanské
mu zákonu, kteréž pak Ústřední výbor spoJku přija,l za své, 
př,edlo.ž.i1 mini'Sterstvu a vydal tiskem. Dr. Bat.ěk vypracoval 
k dohrozdání tomu všeobecnou část. O této' nrOvelle k obč. 
zák. podal pak ,na valné hromadě Rakouského spo,lku notářů 
v r. 1908 obšírný referát, k,terý vyt'ištěn byl v »Zeit. f. Not.« 
pod názvem »Eine Kritik der No,velle zum ABGB«. 

V If,Oee 1909 pfe,dnášel v odhoru Plraha »0 nabytí dědictví 
ze stano'viska' reformy« Litovati dlužno, že ani tato přednáška 
neby,la vydána tiskem. 

V ro'ce 1919 přinesl oeskému n'O,tářstvu a » Českému Právu«, 
v prvém jehoč'ísle do ví,uku vzletný ,článek o ideálním poslání 
našeho stavu pod názvem »Notářst.ví y Republic.e«. 

V únoru 1923 konal znamenitou přednášku v našem p 'raž-
ském odhoru »Irdeologi'cké základy ; říze:ní pozůstalo·stního«, 

v kteréž s.líbil leto's pokr.a,č,oiVati .a kterouž chtěl uveřejniti. 

Koncept přednášky té by,1 nám za,chován a bude uveřejněn 
v »Českém Právu «. POlslední jeho literární práce, by la bř,tk á 
kritika přednášky Dra. Eug. L6wyho »0 osnově nového notář-
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