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Libina

Stávající stav

Obec se rozkládá jihovýchodním sm rem od m sta Šumperk, na rozhraní Hrubého a Nízkého 
Jeseníku a v údolí Mlado ovského potoka. U jižního okraje obce ústí tento potok do eky Oskavy  
a v sousedství soutoku je vybudován rybník Dolní Libina. Libina je také nejníže položenou obcí 
šumperského okresu. Zástavba v obci je v p evážné mí e soust ed na v délce cca 6,5 km kolem 
silnice II/446 procházející obcí a spojující Šumperk a Uni ov.

V horní ásti obce Libina 
protéká potok Libina, který se zaús uje
do Mlado ovského potoka, jenž p itéká
z bo ního údolí z levé strany. Ve spodní 
ásti obce Libina pokra uje podél 

zmín né silnice již jen Mlado ovský 
potok.

Potok Libina se v soub hu se 
silnicí proplétá v m lkém koryt
lichob žníkového tvaru mezi 
roztroušenými rodinnými domky, 
zahrádkami a p edzahrádkami. Koryto 
je místy udržované a místy špatn
udržované, nebo  je mezi zástavbou 
špatn  p ístupné až nep ístupné.
V konkávách a rovn ž v p ímých úsecích, kde je koryto neopevn né, vznikají nátrže b eh  a místy je 
ohrožována p ilehlá zástavba podemletím a zvýšenými pr toky vod. Do Libiny je zleva zaúst n krátce 
nad Mlado ovským potokem zleva Ra í potok. 

Ve st ední ásti – nad zaúst ním do Mlado ovského potoka, který p itéká z levob ežních
strm jších svah  údolí, lichob žníkové koryto p echází do toku ohrani eného na obou b ezích
betonovými a kamenobetonovými op rnými zdmi. V ur itých úsecích probíhá tok v t sném soub hu
s hlavní silnicí, takže náb ežní ze  je sou ástí krajnice vozovky.

Krátce pod soutokem pak Mlado ovský potok, rovn ž ohrani ený a stabilizovaný mezi 
kamennými op rnými zdmi v míst  nad a krátce i pod soutokem, p echází v upravené koryto 
lichob žníkového tvaru. Potok je v b ehových hranách doprovázen vzrostlými stromy v úseku 

s podélným nám stím, mezi hlavní  
a vedlejší soub žnou komunikací 
z adovou zástavbou. Koryto potoka se 
jeví jako dostate n  kapacitní, avšak 
v míst , kde hlavní silnice p echází p es
potok je umíst n starý klenbový most 
z cihelného zdiva v klenuté ásti
mostovky, který byl po povodních v roce 
2002 rekonstruován tak, že mostovka 
byla pomocí železobetonové desky 
rozší ena. Podhled p vodní zd né ásti
klenby mostu však zasahuje do 
pr to ného profilu a z ejm  i pod hladinu 
zvýšených pr tok , takže dochází zde 
k jejich vzdouvání. P i p ípadném
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ucpávání pr to ného profilu mostu plovoucími v tvemi a jinými p edm ty, spláchnutými z okolních 
zahrad výše proti toku, m že docházet k vyb ežování vod z koryta na místní komunikace a do okolní 
zástavby.  

Pod zmín ným mostem pak op t je koryto potoka ohrani eno kamennými svislými zdmi 
v úseku mezi rodinnými domy p vodní zástavby. 

Krátce nad p echodem obdélníkového tvaru koryta do lichob žníkového tvaru je op t koryto 
p eklenuto starým cihelným mostem s klenutými mostovkami ve dvou polích. Pr to ný profil mostu se 
jeví jako kapacitní, avšak v rozší eném profilu mezi op rnými zdmi se koryto pon kud zanáší 
splaveninami a na nánosech vyr stá travní porost.

V dalších úsecích Mlado ovského potoka je již v tšinou koryto potoka ( í ky) upravené do 
plynulé trasy s mírnými meandry a mezip ímými úseky a s lichob žníkovým tvarem p í ného profilu. 
Koryto již má zatravn né a dob e udržované mírné svahy. Podél obou b eh  jsou vybudovány 
zpevn né cesty jako p ístupy do okolní nové a odsazené zástavby rodinných dom , takže pro správce 
toku zde byly vytvo eny výhodné podmínky na udržování pr to ného profilu.

Mlad jovský potok je zaúst n pod obcí Libina do eky Oskavy.  
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Návrh protipovod ových opat ení

V horní ásti obce Libina, kde protéká áste n  upravený a áste n  neupravený tok 
s lichob žníkovým tvarem koryta po pravé stran  silnice v roztroušené zástavb , bude t eba provést 
pro išt ní koryta a prakticky soustavnou úpravu tém  v celé délce, tj. asi 3,5 km. Úpravou by se m l
stabilizovat podélný i p í ný profil toku vytvo ením kamenobetonových spádových stupínk  a p í ných
prah , více opevnit konkávní b ehy a svahy pod silni ní komunikací, zvýšit b ehy v místech, kde je 
ohrožována okolní zástavba a kde by vyb ežovaly vody na silni ní komunikaci.  V n kterých místech 
je t eba vybudovat ochranné zídky proti záplavám p ilehlé zástavby, rekonstruovat stávající 
nekapacitní mostky, lávky a propustky, kterých je na toku v obci celá ada, apod.

Ve st ední ásti toku, tj. na 
Libinském potoku krátce nad 
zaúst ním do Mlado ovského
potoka, je nutno pro istit koryto 
mezi op rnými zdmi od nános
v délce cca 1,5 km. 

Hydrotechnickými výpo ty
je nutno ov it kapacitu 
rekonstruovaného cihelného mostu 
p es koryto Mlado ovského potoka 
ve spodním konci podlouhlého 
nám stí v obci Libina. P ípadn
bude nutno tento most nahradit 
kapacitn jším, nebo variantn
po ítat s jeho zahlcením  
a s tlakovým režimem. V tomto p ípad  bude nutno p i povodních pr b žn  odstra ovat naplavené 
plovoucí p edm ty na návodní stran  mostu.

Rovn ž v úseku níže po toku 
pod zmín ným mostem je nutno v koryt
mezi op rnými zdmi odt žit nánosy, 
p edevším v míst  dalšího klenutého 
mostu.

Koryto Mlado ovského potoka 
v upraveném úseku s lichob žníkovým 
tvarem koryta bude nutno z ejm  pouze 
pr b žn  udržovat stávající 
stabilizované koryto kosením 
zatravn ných svah  a p ípadn  ob as
odt žit nánosy ze spodních ástí svah
koryta v délce cca 2 km. 

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  16 mil. K
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