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Libina
Stávající stav
Obec se rozkládá jihovýchodním smČrem od mČsta Šumperk, na rozhraní Hrubého a Nízkého
Jeseníku a v údolí MladoĖovského potoka. U jižního okraje obce ústí tento potok do Ĝeky Oskavy
a v sousedství soutoku je vybudován rybník Dolní Libina. Libina je také nejníže položenou obcí
šumperského okresu. Zástavba v obci je v pĜevážné míĜe soustĜedČna v délce cca 6,5 km kolem
silnice II/446 procházející obcí a spojující Šumperk a Uniþov.
V horní þásti obce Libina
protéká potok Libina, který se zaúsĢuje
do MladoĖovského potoka, jenž pĜitéká
z boþního údolí z levé strany. Ve spodní
þásti obce Libina pokraþuje podél
zmínČné silnice již jen MladoĖovský
potok.
Potok Libina se v soubČhu se
silnicí
proplétá
v mČlkém
korytČ
lichobČžníkového
tvaru
mezi
roztroušenými
rodinnými
domky,
zahrádkami a pĜedzahrádkami. Koryto
je místy udržované a místy špatnČ
udržované, neboĢ je mezi zástavbou
špatnČ pĜístupné až nepĜístupné.
V konkávách a rovnČž v pĜímých úsecích, kde je koryto neopevnČné, vznikají nátrže bĜehĤ a místy je
ohrožována pĜilehlá zástavba podemletím a zvýšenými prĤtoky vod. Do Libiny je zleva zaústČn krátce
nad MladoĖovským potokem zleva Raþí potok.
Ve stĜední þásti – nad zaústČním do MladoĖovského potoka, který pĜitéká z levobĜežních
strmČjších svahĤ údolí, lichobČžníkové koryto pĜechází do toku ohraniþeného na obou bĜezích
betonovými a kamenobetonovými opČrnými zdmi. V urþitých úsecích probíhá tok v tČsném soubČhu
s hlavní silnicí, takže nábĜežní zeć je souþástí krajnice vozovky.
Krátce pod soutokem pak MladoĖovský potok, rovnČž ohraniþený a stabilizovaný mezi
kamennými opČrnými zdmi v místČ nad a krátce i pod soutokem, pĜechází v upravené koryto
lichobČžníkového tvaru. Potok je v bĜehových hranách doprovázen vzrostlými stromy v úseku
s podélným námČstím, mezi hlavní
a vedlejší soubČžnou komunikací
z Ĝadovou zástavbou. Koryto potoka se
jeví jako dostateþnČ kapacitní, avšak
v místČ, kde hlavní silnice pĜechází pĜes
potok je umístČn starý klenbový most
z cihelného
zdiva
v klenuté
þásti
mostovky, který byl po povodních v roce
2002 rekonstruován tak, že mostovka
byla pomocí železobetonové desky
rozšíĜena. Podhled pĤvodní zdČné þásti
klenby mostu však zasahuje do
prĤtoþného profilu a zĜejmČ i pod hladinu
zvýšených prĤtokĤ, takže dochází zde
k jejich vzdouvání. PĜi pĜípadném
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ucpávání prĤtoþného profilu mostu plovoucími vČtvemi a jinými pĜedmČty, spláchnutými z okolních
zahrad výše proti toku, mĤže docházet k vybĜežování vod z koryta na místní komunikace a do okolní
zástavby.
Pod zmínČným mostem pak opČt je koryto potoka ohraniþeno kamennými svislými zdmi
v úseku mezi rodinnými domy pĤvodní zástavby.
Krátce nad pĜechodem obdélníkového tvaru koryta do lichobČžníkového tvaru je opČt koryto
pĜeklenuto starým cihelným mostem s klenutými mostovkami ve dvou polích. PrĤtoþný profil mostu se
jeví jako kapacitní, avšak v rozšíĜeném profilu mezi opČrnými zdmi se koryto ponČkud zanáší
splaveninami a na nánosech vyrĤstá travní porost.
V dalších úsecích MladoĖovského potoka je již vČtšinou koryto potoka (Ĝíþky) upravené do
plynulé trasy s mírnými meandry a mezipĜímými úseky a s lichobČžníkovým tvarem pĜíþného profilu.
Koryto již má zatravnČné a dobĜe udržované mírné svahy. Podél obou bĜehĤ jsou vybudovány
zpevnČné cesty jako pĜístupy do okolní nové a odsazené zástavby rodinných domĤ, takže pro správce
toku zde byly vytvoĜeny výhodné podmínky na udržování prĤtoþného profilu.
MladČjovský potok je zaústČn pod obcí Libina do Ĝeky Oskavy.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
V horní þásti obce Libina, kde protéká þásteþnČ upravený a þásteþnČ neupravený tok
s lichobČžníkovým tvarem koryta po pravé stranČ silnice v roztroušené zástavbČ, bude tĜeba provést
proþištČní koryta a prakticky soustavnou úpravu témČĜ v celé délce, tj. asi 3,5 km. Úpravou by se mČl
stabilizovat podélný i pĜíþný profil toku vytvoĜením kamenobetonových spádových stupínkĤ a pĜíþných
prahĤ, více opevnit konkávní bĜehy a svahy pod silniþní komunikací, zvýšit bĜehy v místech, kde je
ohrožována okolní zástavba a kde by vybĜežovaly vody na silniþní komunikaci. V nČkterých místech
je tĜeba vybudovat ochranné zídky proti záplavám pĜilehlé zástavby, rekonstruovat stávající
nekapacitní mostky, lávky a propustky, kterých je na toku v obci celá Ĝada, apod.
Ve stĜední þásti toku, tj. na
Libinském potoku krátce nad
zaústČním
do
MladoĖovského
potoka, je nutno proþistit koryto
mezi opČrnými zdmi od nánosĤ
v délce cca 1,5 km.
Hydrotechnickými výpoþty
je
nutno
ovČĜit
kapacitu
rekonstruovaného cihelného mostu
pĜes koryto MladoĖovského potoka
ve spodním konci podlouhlého
námČstí v obci Libina. PĜípadnČ
bude nutno tento most nahradit
kapacitnČjším,
nebo
variantnČ
poþítat
s jeho
zahlcením
a s tlakovým režimem. V tomto pĜípadČ bude nutno pĜi povodních prĤbČžnČ odstraĖovat naplavené
plovoucí pĜedmČty na návodní stranČ mostu.
RovnČž v úseku níže po toku
pod zmínČným mostem je nutno v korytČ
mezi opČrnými zdmi odtČžit nánosy,
pĜedevším v místČ dalšího klenutého
mostu.
Koryto MladoĖovského potoka
v upraveném úseku s lichobČžníkovým
tvarem koryta bude nutno zĜejmČ pouze
prĤbČžnČ
udržovat
stávající
stabilizované
koryto
kosením
zatravnČných svahĤ a pĜípadnČ obþas
odtČžit nánosy ze spodních þástí svahĤ
koryta v délce cca 2 km.

Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 16 mil. Kþ
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