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Svádění,

stékání a prosakování
vod a jiných tekutin se dvorů
a budov na sousední pozemky.
Prof. Dr. František K u b e c .
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Dešťová

a sněhová voda i hnojů'vka jsou
cenným statkem pro zemědělce, nikoli však
všude ,a vždy. Někdy z,pll,w bují vÍ0e starostí
a nepříjiemností než užitku, Platí to zvláště
o vodách s:rážkovýcha odpadní0h, které se
shromažďují na zastavěalých místech, zvláště
dvor8lch, když přirozeným spádem vnikají do
sousedního majetku, zřídka kdy ku potěše
jeho y;lastníim, Právní řád upravil v nbných
směrech tyto poměry, aby zabránil poškoQ;ovtvní soukromého majetku a veřejného zájmu.
Prameny této úpr.a vy jsou zvláště obč3Jnský
zák,omtk, struvební řády, silniční řády a jiné
zákony. Úkolem tohoto článku jest z této
spleti n'lzných nmem podati přehledný nástin
ku pr3Jktické potřebě zemědělců.
Ze svádění, stékání a prosalmvání vod se ·
dvorů a budov na sousední pozemky vznikají
ČJa, sto sousedské spory. Podle stálé praxe
sPTá'VlI1ích sOllldů, je-li i j,e n jeden ze zúčastll1ě
ných pozemků nezemědělským, tedy na Piř,
stavebním pozemkem, dvorem · a pod., ne 1 z e
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Kčs

-použíti ustanovení § 11 vodního
:z á k o .n. ,a, že v I a s ť n í k nes míl i b 0volně na újmu dolejšího pozemku
měn i tip ř i r <O z e ný <O dto k vod y a n i
v I a s t.n. í k d <O I e j š í h <O P o zem k u b r ániti prlrozenému odtoku vody
(nál. n. s. s. z 20. XII. 1920 Boh. Č. 628 aj.)·
'T ím méně lze ho použíti ke svádění hnojůvky
na sOltSedův pozemek, po.n.ěv,adž vodní zákon
ulPll'Iavuje j:e n vedení v,od srážkorvých nebo
pr.amenitých (rozll. nejv. s. z 19. II. 1885 Gl. U.
Č. 10.439). Na Slovensku a v Podle Husi
pLatí ,obdohně totéž (§§ 10-14, 42 zák. čl.
XXIII. z r. 1885, ustanovení staveb.n.ích řádů,
'hák. čl. I. z r. 1890 o veřejných cestách ,a: soukromoprávní pravidla o služebnostech).
Pro ,odvádění sražkových a odpadových vod
platí v tom případě ustanovení
občanského zákoníku a stavební c h řád ů (nál. s. s. ze 14. XII. 1892 Budw.
Č. 6944, z 16. IV. 1886 Budw. Č. 3019). Právo
sváděti 'okapovou v,odu na cizí pOQ;emek a vylévati tekiu ,tmy J:La sousedův pozemek nebo je
po něm odváděti je do m <O vn í s I uže bno stí (§ 475 oM. zák.).
'TIaJ.wvá služebnost může vzniknouti na základě smlouvy nebo soudcovského výroku
o žalobě ze shlžebnosti vkladem do pozemlwvé knihy nebo založením listin, týká-li se
nemovitostí nezapsaných v knize pozemkové,
anebo vydržením. Byla-li služebnost sousedem skuteoně povolena, a,.le do pozemkové
knihy nezapsána, má oprávněný jen držbu a
pJ'oti sousedovi žalov.a telný nárok, aby jej po2

nechru1 v ' užívání. By1,0-li sousedem povoleno
svádění dešťorvých nebo odpadových vod jen
do lihorvolného odvolání, jde o výhodu, kte,r á
vlastně ani není služebností; vznikl-li by
však spor o to, zda taková výhoda byla povolena jen do odvollání, musel by to dokázati
ten, kdo výhodu poskytl (§ 4790M zák.).
Spolrlllé je, zda vzniká služebnost bez zápiSlU, když vlast.n.ík odp'r odá jeden ze svých
pozemků, z nichž jeden skutečně sLoužil druhému, na př. když vlastník s,váděl s je,d noho
na druhý dešťovou vodu a jiné tekutiny. Judikatura vznik slu~ehhosti v takovém pří
padě jednou uznává, jindy neuznává. Náš
nejvyšší soud jed neuznal (rO'.?;h. ze 4. II. 1928,
V ámný č. 7757) a prohlásil zároveň, že ustanovení lmpní smlouvy, že nemovitos1t byla
koupena s p,r ávy a povinnostmi, jak j,i dosaVlaJdní majitelé drželi a uŽÍlV:ali, se týká p,o uze
práv a povinností, <O nichž smluvní strany
věděly (šlo
trativody). Je tedy úěelné do
trhové smlouvy . takovou . s.lužehnost výslovně pojmouti.
Je-li plotřebí phkopl1 a stok, aby tekutiny
byly odváděny, má je zříditi, p()krýti a či
stiti ze služebnosti oprávněný (§ 491 obč. zák.).
K ,t omu účelu má také právo vstupolvaM na
služebil1ý pozemek sousedův. Jestliže držitel
služebného pozemku spoluuž.Í:vá takového zařízení odpado'v ého, je povinen př-ispě.ti k potřebnému nákladu na ně, tedy na jeho zří
zení, udrŽOIVání a čištění (§ 483). Jiných povmnos.tí nemá, zvláště není p01vinen rozšířiti
kanál, který nedostačuje (§ 482 obč. zák.), ne-
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to nMeží v případě potřeby ze služebnosti opl'ávnělnému (rozh. nej,v. s. z 1. II. 1927,
V ážnýč. 6759).
Kdo má právo sváděti tekutiny po cizím
pozemku, nesmí této . služebnosti svémocně
rozšiřovaM, tedy na p.ř. s, váděti ;větší množství vody, než na koLik má právo, nebo na př.
t.aké hnojúvku, je-li oprávněn odváděti jen
dešťovou vodu (§ 484 obě. zák.). Poněvadž
služebnosti mají býti spíše ome.z ovány, bylo
by moi,no stanoviti určitý směr odtoku a
oprávněného přidržeti ke
zřízení
kanálu,
i kdyby snad vydržel služebnost sváděti tekutiny po s0'l1sedo,vlě <1V1oře bez určitého smě
ru a bez odp3Jdního zařízení.
Není-li služebnosti, up'r avují s0'usedské poměry co d:o svádění tekutin usta,novooí §§
364 ,a 364i obč. zák. Pří m o nesmí, kdo nemá
služebnosti nebo povo,lerií, na sous.edův P0'zemek tekutiny svádět.i a soused to múže zapověděti, resp. domáhati se soudního výroku
o tom. Tak nejlv. sOlu d prohlá,sil za nep,ří·
pustné prosakování a přetékání vody zneči
štělné lmodúvkou z jámy, vykopané u hranič
ního plotu, do sousedova dvorla, zvláště když
majitel jámy pr0'šťáráváním odtoku ještě pomáhal (mzh. z 8. VI. 1929, Vážný č. 902-2); při
tom nezá.le·ž í na tom, zda takové obtěžování
sousedního pozemku přeslahuje míru podle
místních poměirl't obvyklou a ztěžuje podstatně užívání pozemků v místě ,()bvyklé. Záleží
na tom tehdy, kdyby šlo o ne pří m é obtě
žování odpadovými vodami vlivem přiroze
ných poměrú terénu, bez lidského přičinění.
4
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J rumu v bezprostí-eooí blízk0's,t i soused0'va pozemku bylo by tedy nutno zříditi s nepropustnými stěnami a vypr'azdňovati, ,a by se
odp·a;dová voda nedostala na sousedúv p,orz;emek. Stéká-li však dešťová a sněhová voda
přirozeným spádem na sousedův pozemek,
bylo by nutno k žádosti souseda zabrániti
odtoku - pokud stavební řády a jiné před
pisy nestanoví něco jiného _ jen tehdy, když
by zás3Jhdo sousedova vlastnictví p1"esahoval míru obvyklou podle mís,tních poměrú a
když by to bylo podstatně na újmu užívání
pozemku. Kdyby však tako'v é nadměrné obtě
žOlvání vznikalo ze sousedního podniku dúlnLho nebo úřeooě schváleného p,odrniku jiného, múže se soused domáhati jen nálll"ady
škody, a to i kdyby bylo způsobeno okolnostmi, k nimž nebylo hleděno při úředním ří
z·e ní.
Za náhodu kromobyčejnou, nepi'edvídanou,
neodvratitelnou (vyšší moc), j.a ko na pi.. z·a
průtrž mračen, resp. za její nás,l edky neručí,
kdo učinil jinak vše, 00 bylo jeho povinností
(% 1306, 1311 obě. zák.).
O svádění vod, výkalů
věné části 0'bce obs~hují

a močůvky vzast,adúležitá ustano,v ení
s t a veb n í i' á d y. Tak se má již při komisionálním mwušenÍ r0'zdělovacího a upravovacího plánu hleděti k tomu, aby v0'da m0'hla
bez překáržky odtékati ,ru aby při tom nemohla
škoditi budovám ,a jiným nemo,vitostem, jakož i aby se zal0'žily stoky a svodnice (§ 13
stav. ř. pro Čeehy z 8. I. 1889 č. 5 z. z., § 12

,
stav,. i'. pl'O Moravu z lG. VI. 1894 Č. 64 z. z., § 7
stav. ř. slezského z 2. VI. 1883 č. 26 z. z.).
Při tom je parcelant povinen zříditi zaří
zení k neškodnému sváděni vody nejen v hranicích své ddby, nýbrž pokud je jich vtl.bec
potřebí k neškodnému svedení vody (nál. spr.
s, ,z 20. IV. 1901. Budw. Č. 267 A).
Svádění
dešťo,vých a sněhových vod se
střech, má se díti ohni vzdornJ'rmi, nepromokavými žlaby .a odkapnými rourami do rour záchodových, nebo krytým průt,okem do struh
nebo veřejných stok. Ro",;díly jsou v tom, že
v Čechách j'e to staul'Oveno všeobecně pro
všecky obce, ale jen pro nové domy, přestav
by la příst,aVlby a jen na straně ke třídě nebo
k ulici, na Moravě jen pm města a nové
domy, pro staré ,k dyž se obnovuje žlab nebo
střecho,váobruba, a bez omezení na stranu
uLiční, ve Slezsku pro města a městyse, nové
domy, ale má býti postau'áno o zřízení žlabů
i při starých budovách a ta,l\:é tu není omezení povinnosti zříditi žLab jen na ulioní
stmnu. Moravský a slezs,k ý i'ád stavební výslOlv;ně s,tanoví, že nelze odkapo.v ými routami
sváděti vodu do žump ,a hnojný,ch jam; ani
v ČeGhách to není dovoleno (§§ 76, čes., § 74
mor., § 72 slez. i'. stav.).
I když má majitel domu služebnost sváděti
dešťovou vodu po cizím pozemku, může mu
býti uloženo podle pi'edllisll stavebního, řádu,
aby dosavadní způsob odiv-odnění změnil (nál.
nejiv. sp;r. soudu ze 14. X. 1919, Roh. č. 203).
Odváděti výkaly, hnojúvku (močtlvku) a
tekutiny na ulici, silnici, veřejná místa a do
6
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,"od j,e zapověděno (§ 79 čes., § 83 mor., § 77
slez. stav. řádu, § 17 čes., § 16 mo·r . a slez. zák.
vod.). Mají se pro ně, kde není slt ok, zříditi
žumpy, které mají míti nepromokavé stěny
i dno, mají býti vzdáleny aspoll G m od studní
(ve Slezsku co nejdále od nich) a takovým
zpllsobem ,op.atřeny, aby sOlllJsedy nemohly nij,a k obté~ovati; na Moravě stanolVeno, že
musí býti aspoll 1 m od sousedních budov, ve
Slezsku od sousedových hr,a nic. To,t éž, co
o žumpách, stanoveno i o mrvištích, hnojištích.a jímkách pro hnojllv!ku (mo,čůvku). Z,a- o
kládati jámy pro vsak,olv ání dešťorvé vody
není dovoleno (§§ 79, 80 čes., 85, 86 mOlr., 76,
75 slez. ř·. stav.).
Na Slo·v ensku a v PodkarpatSlké RUSli jsou
tyto poměry UpJ:wveJny stavebními řády pro
jednotlivé župy a města, většinou nepřistup
nSrmi. I v těchto řádech jsou však up·r aveny
8Jouse,dJsk<~ poměry co do 8vádění dešDových
vod a jiných tekutin, o žlabech .a odpadních
rourách, žumpách, stájích, hnojištích atd.
(na p:i\ stavební řád města Berehov.a v §§ 94,
95, 1G7, 231, 233,234, stav. řád býv. župy Novohradské v §§ 31-33 atd.).
V pOiIllěru k v e í' e j n Ý m s i 1 nic í m a
ce stá m jes,t svádění srážkolvých a odpadových vod i močůvky upraveno výslovnými
ustaul!oveními policejpích řádú si1ničních. Tak
§ 12 řádu silniční policie pro stá t n í s i ln i c e v Č ech ách (míst. vyhl. z 21. VI.
1886 č. 54 z. z. čes.) zakazuje sváděti vOldu
z okapú, močt\vku ze stájí nebOo jiné teik:utiny
na silnici nebo do pobočných příkopů. Po7

dohně ~ 4 policejního řádu pro s,t átní sil?i,ce

na Moravě (míst. vyhl. ze 4. III .. 1~~2 ,co 29
z z. mor.) zapovídá sváděti na sll111Clll voo. viku kr:a jnice a do příko:pů vodu, odkap a
~:é t~kurbiny, p:ločůvlw ze stájí a ?-3;plavo:
~Tati bahnem silniční p,říkopy. Jed~~l Pl' Otl
tomu je přestThpkem, treslce se ~ene.zlt~u pokutou nebo vězením a mimo to Je ;ll1111k po,vinen nahraditi škodu z toho vz~s~ou (§~~,
19-22 čes., §§ 1, 23, 25-26 mor. nlidu). Svadění odp,a dových a srá~k~:rý~l v~,d by ~~bylo
pí'e,s tupkem, kdyby s11111cm sp:::"va pl:. l~o. . konané podle stavebního radu nec1ll11a
~':itek proti tak'ť):vému svádění nebO' ~{d~,?~
:111t ere'
' s.ov ana' strana úmluv,ou vse, pvo
s11nlcnl
t
správou docílila k tomu oprávnelll. r! om
' hleděti k hospodář'ským pomerúD1 a
se ma
.
1
'11
dma'
potl'ebám strana n~klástl !al{~V~~. l?o 1nek jichž není v záJmu udrzovalll ~nllllce nezbytně tJ'eba (výnos čes. míst. ze 3: XI. 1902
Č. 220.643).
l'
"
Věc upravují i silniční l'á:d~ ,po'llc,eJlll pro
nes t át n í s i 1 nic e. Česky rad (zak. zl?
VI. 1866 č. 47 z. z. čes.) nemá sice v tom smel'U speciálního ustanovení, ale k~dJ:'?y ~~o:
vým sváiděním byla silnice nebo JeJ,l soucastl
poškozeny, jde O' přestupek. t.r~stany PO'kutOl~
a vinník je povinen nahradltl}k~du (§ 1). MlO
r avský řáid (zák. z 31. xn. ]814, c ..5 ~. ~. mor.
z. r. 1875) zapovídá sváděti na S~ln!C.l ::odu
okapů a jiné tekutiny a odvadetl JIC~U
~ chlévů do postranných pi'íkopů (§~ 6, 1, 2~).
Totéž je stanoveno pro veřejné neerární sIlni.ce ve Slezsku (§ 5 zák. z 1. I. 1878 č. 5. z. z.
v
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slez.). Výjimky by byly přípustny zla s't ejných lJ'odmínek jako u státních silnic.
Na Slovensku a v Podk. Rusi je sice dovo~
1eno sváděti do silničních přílwpů vodu ze
dvorů nebo žlabů, nikoli však na vozovku;
vůbec pak je zakáúmo s,váděti na silnici nebo
do je'j ích příkopů hnojnici a špinavé vody
(§§ 126, 129 lit. c) zák. čl. 1. ze 4. n. 1890).
Zařízení ke sváidění vod do silničních pÍ'Íkopll lze pJ.'iovésti jen sle svolením s.iln iČiní
správy (§ 127) .
U veřejných komunikací může však nastatiovačný poměr, že totiž sráižkové vrody
stékají se silničního tělesla na sousední majetek. V tom směru je pOlv mností silničních
úřadů spravujících obecní silnice a ce,sty
dbáti toho, aby srážkové vody byly odváiděny
s veřejných cest truké proto, aby sousední pozemky nebyly z té pÍ'Íčiny vydány nebezpečí
a šruodám, tedy Zl'íditi pj"iJkopy (§ 21 zák. z 12.
VIII. 1864, Č. 46, ~ 28 zák. z 31. V. 1866 Č. 41
zem. zák. čes., § 40 zák. z 30. XI. 1877 č. 38 z.
zák. mor., §§ 35 a 36 zák. z 30. VII. 1898 č. 33
zem. zák. slez., nález sp.r. soudu z 27. IV. 1893,
Budw. č. 7230, nejv. spr. s. z. 10. IX. 1923, Boh.
č. 2627). U ostatních silnic je sice také stMl~
veno, že příkopy mají býti zřizovány, ale
ZÍ'ejmě jen v záj,mu bezpečnos.ti silničního tě
lesa a jízdy i chúze; na erárních silnicích náleží zřizovati a udržovati phkopy majitehlm
sousedních pozemků a domů (patent ze 17.
III. 1778, dV'OT. dekret z 9. II. 1793, gub. Ilal-.
z 28. V. 1838, sb. z. p'r ov. XX. ě. 138).
. Často se stává, že zvýšením siLničního nebo
9

uliČlního tělesa

se způsobuje sOl\1sedním budovám škoda tím, že do nich stéká voda se Slilnice. Nehledě.k ochraně, která je zaber.z;;pečena
sousednímu majetku zákony o obecních silnicích a cestách, chrání majitele budovy i p'r ávo naby,t é . stavebním povolením.
Jde-li o stavbu nové silnice neho ce,s ty
nebo o úpravu dosavadní, z níž vyplývá poškození nebo omezení v užívání budovy .postavené se stavebním povolením, nelze se
stavbě nebo rekons,trukci silnice nebo cesty
sice bniniti, ale poško,z ený má nárok na náhradu nebo na to, aby rrebezpečí škody bylo
odvráceno potřebnými zařízeními; kdyby nedošlo k dohodě o odškodnění a ochranná zar'ízení nebylo možno pll'ovésti, mohlo by dojíti. k vyvlastnění ohrožené budo'v y nebo zÍ'Ízení služebnosti za náhradu. lVLajetníku budovy to,tiž ze stavebního povolení vyplývá
opráV1l1ění p,o'v olené stavby p,řiměřeným Zipll.sobem užívati a ji držeti. Šlo-li by však o obyčejné uddování silnice nebo cesty, na př.
štěrkování, jímž se si1rriční těleso zvýší, neměl by v1rustnÍ!k budovy žádného náJroku proti
silniční SJ)ráJvě, neboť ta plní jen svou zákonnou povinnos,t, totiž péči o bezpečné a snadné
ježdění (nál. spr. soudu z 30. Xl. 1894, Budw.
Č. 8206).
Bylo-li by potřebí sváděti s,rážkoVlou vodu
s veřejrrých silnic a cest a z jejich příkopů
p.o cizím po,zeanku, může býrt-i k tomu cíli zří
zena služebnost a v případě nutnosti i vyvlastněn sám pozemek (§ 365 obč. z., dekret
dvor. kane. z 10. II. 1834, sb. z. pol. 6,2
10

č. 20, § 19 zák
čes., § 10 zák.

z 12. VIII. 1864 Č. 46 zem. zák.
z 30. Xl. 1877 Č. 38 zem. zák.
mor., § 11 zák. z 13. VII. 1898 Č. 33 zem. zák.
slez.).
Povinnost provésti řádné odvodnění veřej
ného pro,stranstvíobeilllího, aby shromažďující se tam vody dešťové, odp,a dové, močůvka a pod. neškodily sousedním struvbám
a dvorům, p :Hs~uší obci (§§ 13 č. 5, 2,2 odst.
4., í9 odst. 2. čes. stav. řádu), která může ke
zřízení kanálu po cizím pozemku použíti vyvlastňovacího práva (nál. spr. soudu z 31. I.
1923, Boh. Č. 1911).
Jestliže voda s cesty (ulice) dosud stékala
na něčí dvůr 'a maj~tel dvora zvýšil násypem
jeho výšku rovinnou, takže voda ztratila
spád, náleží věc řešiti stavebnímu úr'adu
podle stavebního řádu, pokud by nešlo o soukromopráJvní poměr (služebnost), jež náleží
rozhodování soudnímu (nál. spr. soudu z 1.
IV. 1902, Budw. č. 961 AL Byla-li tedy stav'e bnÍill povolením Sitanovffila ro-v1nná výška
dvor.a, nemůže býti svémocně zvyšována.
Odvádění nebo prosalwvání odp,ado,vých
vod a hnojůvky, i když se děje na základě
služebnosti nebo i z jiného důvodu, m ů že
b "ir t i n a li jmu bez peč n o s t i o s o b,
jej i ch z dra v í a ma jet k u. Úřad, který je 'P'olVěřerr policejní pravomocí, má vydati zákazy nebo rozka,zy směřující k odstranění závady a k odvrácení nebezpečí. Úřad
může tedy nařiditi, jaká opatření mají bý,ti
k tomu cíli učiněna, a může je naÍ'Íditi, pOlkud
jsou k dosažení onoho cíle nutná.
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Odvitdění a prosakování odpadovýc.h
hnojůvky může býti zvláště zd r a v

vod a
ot n ě
závadné, Vykonávání zdravotní p,o Ecie náleželo v čeSlkých zemích dříve . obcím (§ 28
čes., § 27 mor. ,a slez. zřízení obec., ~ 3 zák. ze
30. IV. 1870 Č. 68 i'. z.), bylo však prřelIleseno
na Sjtát (zák. z 5. IV. 1920 č. 332 Sb. z. a n.);
vykonitvají ji politické úřady, jejichž výlmnnými orgány jS'ffil .obecní a obvodní lékaři
(§§ 23, 25 vl. naí'. z 11. 1. 1923 č.24 Sb. z. a n.),
zvl áště p.o kud se týká silnic, cest, veřejnýeh
míst a p., staveb, vod, .odstraňování odp.adků
a sp laš,ků (~ 4 zák. č. 332/1920). Totéž platí
i I1a SlovelIlsku a PodlL Rusi, kde § 10 zák.
čl. XIV. z r. 1876 stanoví, že úi-ad má nařfditi
odstralIlění všeho, co znečišťuje vzduch, půdu
a v,odu, a pr'o vedení ,t oho, co může prospívati
zdmvotnictNí (nál. nejv. spr. soudu z 8. V.
1929, BOIh. č. 7942). I tu je znečiš1)ování vod
škodlivými látkami zakázáno (§ 24 zák čl.
XXIII. z r . 1885).
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