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1. ÚVOD 

Při navrhování úprav a revitalizačních opatření ve vodních tocích, stanovování 

rozsahu záplavových území, kapacity stávajícího koryta nebo dodatečném stanovení 

průtoku na základě povodňových značek je pro potřeby výpočtu nutné  

ve zkoumaném úseku toku stanovit ztráty. V praxi se stalo nejpoužívanějším 

stanovení Manningova součinitele drsnosti n (případně jen součinitel drsnosti). 

Součinitel vyjadřuje odpory proudění vody, které jsou způsobeny materiálem dna a 

svahů, vegetací a dalšími parametry charakterizujícími vodní tok. Je jedním ze 

základních hydraulických parametrů, který u otevřených koryt ovlivňují přírodní 

nebo umělé prvky v průtočném profilu. Součinitel drsnosti je obvykle rozdílný 

v oblasti dna, svahů koryta a v inundaci (záplavové území mimo vlastní koryto). 

Otázka stanovení součinitele drsnosti je v odborné literatuře často zmiňována. 

Součinitel je obvykle určován na základě doporučení odborné literatury, znalostech 

poměrů řešené lokality, vlastních zkušeností a subjektivním úsudku pracovníka 

provádějícího expertní odhad. Na základě provedené rozměrové analýzy vstupních 

parametrů Chézyho rovnice (1) lze konstatovat, že nejcitlivější na změnu je hloubka, 

následuje Manningův součinitel drsnosti, šířka koryta ve dně, podélný sklon hladiny  

a sklon svahů. Vzhledem k tomu, že Manningův součinitel drsnosti je jediný 

parametr, který se odhaduje, je potřeba k jeho volbě přistupovat zodpovědně  

a věnovat jí značnou pozornost. 

Komplexní pohled na problematiku, na základě které by bylo možné bez obav 

použít hodnotu součinitele drsnosti pro vlastní výpočty, nebyl během rešeršní činnosti 

nalezen. 
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2. CÍLE PRÁCE 

Cílem disertační práce je navrhnout Metodiku pro stanovení 

nejpravděpodobnější hodnoty Manningova součinitele drsnosti otevřených koryt 

především na základě měřitelných parametrů konkrétního vodního toku.  

Navržená Metodika stanovení součinitele drsnosti (dále jen Metodika) 

umožňuje zpřesnit hodnotu součinitele drsnosti pro účely modelování ve vodním 

hospodářství. Metodika je inovativním přístupem, který lze uplatnit při výpočtech 

kapacity toku, návrhu protipovodňových opatření, revitalizacích toků, atd. 

 

Dílčí cíle: 

1) Analýza přístupů ke stanovení součinitele drsnosti 

2) Shromáždění dat z měření ve vodních tocích 

3) Stanovení a analýza zrnitostních křivek materiálu dna sledovaných lokalit 

4) Shromáždění empirických rovnic ke stanovení součinitele drsnosti 

5) Návrh Metodiky pro stanovení nejpravděpodobnější hodnoty Manningova 

součinitele drsnosti koryta 

6) Vytvoření Rozšířené Cowanovy metody 

7) Srovnání jednotlivých přístupů 

8) Vytvoření výpočtového programu, ve kterém bude po zadání vstupních 

parametrů, probíhat automatický výpočet doporučené hodnoty Manningova 

součinitele drsnosti dle několika přístupů 
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3. TEORETICKÝ ROZBOR 

3.1 HISTORICKÝ VÝVOJ 

Dějiny moderní hydrauliky otevřených koryt začínají u francouzského 

hydrologa Antione de Chézyho. Chézyho rovnice (Chow, 1959) pro výpočet 

průměrné profilové rychlosti v [m·s
-1

] 

EiRCv  , (1) 

kde C [m
0.5

·s
-1

] je Chézyho rychlostní součinitel, R [m] je hydraulický 

poloměr a iE [-] je sklon čáry energie, byla vytvořena a ověřena experimenty 

prováděnými v roce 1769 na kanále L’Yvette [1]. Významným pokrokem bylo 

použití rovnice (2) irského inženýra Roberta Manninga z roku 1891 [2]. 

2

1

3

2
1

EiR
n

v  . (2) 

V roce 1960 byla Manningova rovnice (2) začleněna do prvního 

hydraulického softwaru, kde měla pro omezení technického výkonu tehdejších 

počítačů přednost jednoduchost řešení. V následujícím období vznikalo velké 

množství empirických rovnic založených především na měřených datech. 

Pozornost si zaslouží myšlenka závislosti součinitele drsnosti na velikosti zrn 

materiálu dna. Každé zrno má teoreticky tři hlavní rozměry: délka a [m] 

(nejdelší), šířka b [m] (střední) a výška c [m] (nejkratší). Podle uložení v toku 

lze určit rozměr zrna ve směru A (vodorovně, ve směru proudění),  

B (vodorovně, kolmo ke směru proudění) nebo C (svisle, kolmo ke směru 

proudění). Charakteristickým rozměrem je střední rozměr b, který je využíván 

ve velkém množství empirických rovnic různých autorů. 

Pozornost vědců se zaměřuje ke genetickému programování. Výsledné 

empirické rovnice, do kterých se dosazují měřitelné parametry, v sobě pak 

obvykle zahrnují větší množství vazeb a detailů (Keijzer, 2005). 

Výpočetní výkon, sofistikovanější možnosti zaměření území a možnost 

automaticky přiřadit hodnoty součinitelů drsnosti u rozsáhlejších oblastí 

umožňují stále častěji využít hydrodynamické 2D modelování, kterým lze  

na základě výpočtu pohybu vody lépe vystihnout záplavová území a to zejména  

v případě složité městské zástavby. 
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3.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SOUČINITEL DRSNOSTI 

Manningův součinitel drsnosti koryta ovlivňuje několik parametrů, které 

spolu do značné míry souvisí. Materiál dna a členitost koryta vytváří za běžných 

průtoků hlavní část odporů. Za povodní průtok výrazně ovlivňují svahy, 

případně bermy koryta a záplavová území. Plošná drsnost povrchu vyjadřuje 

míru zasahování výčnělků materiálu. Obecně lze říct, že součinitel drsnosti je  

u jemnozrnných povrchů nízký a relativně málo ovlivnitelný změnou hloubky,  

u hrubozrnných povrchů je součinitel drsnosti vysoký a většinou proměnný 

v závislosti na vodním stavu. 

V korytě s výraznějším splaveninovým režimem se mohou  

ve specifických případech vytvořit pravidelné dnové útvary (vlny, duny, 

antiduny, stojaté vlny, peřeje, tůně, mělčiny, nánosy a lavice) jak uvádí např. 

(Martinec, 1966), (Výbora, 1981), (Arcement, 1989), (Gordon, 1992)  

a (Fisher, 2003). Většinou jsou tvořeny jemným materiálem. Svým tvarem 

zvětšují intenzitu turbulence proudu a součinitel drsnosti koryta. Obvykle nejsou 

pro složitost výpočtu a nejistotu vstupních údajů uvažovány. Součinitel drsnosti 

se může v čase měnit vlivem eroze dna nebo usazováním materiálu na dně. 

Vegetace (byliny, tráva, plevel, keře, stromy, vodní rostliny a řasy) 

způsobuje zvýšení součinitele drsnosti, zejména v letním období. Účinek 

vegetace na proudění závisí především na její výšce, druhu, hustotě, ohebnosti, 

stáří, rozmístění a vegetačním období (míra olistění, výška trav). Ovlivnění 

proudu vegetací je složitá 3D úloha, kterou se zabýval např. (Arcement, 1989),  

(Järvelä, 2004), (Keijzer, 2005). Kouwen (Fischer, 2003) rozdělil trávy podle 

výšky a hustoty do pěti typů retardance a pak dle velikosti součinu Rv   uvádí 

doporučený součinitel drsnosti. Orientačně lze součinitel drsnosti stromů (keřů) 

vypočítat např. dle rovnic Petryka a Bosmajiana (Arcement, 1989), Vincenta 

(Mattas, 2007), USSCS (Mattas, 2007) nebo Keijzera (Mattas, 2007). 

Překážky v toku (padlý strom, pařez, sesuv půdy, mostní pilíř, podpěra 

lávky, osamělý balvan, stupeň) významně zvětšují součinitel drsnosti. Míra 

ovlivnění součinitele drsnosti závisí na velikosti, tvaru, počtu a rozmístění 

překážek (Chow, 1959). 
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3.3 PŘÍSTUPY KE STANOVENÍ SOUČINITELE DRSNOSTI 

Stanovit Manningův součinitel drsnosti lze pomocí několika přístupů, 

které vychází ze série měření ve vodních tocích nebo v laboratořích. Často 

používané jsou empirické rovnice. Prošly dlouhým historickým vývojem, kdy 

mnohé byly zpřesňovány a některé se naopak zcela přestaly používat. Zejména  

u novějších rovnic bývá uvedena oblast použití. Jedná se o rozmezí hodnot 

vstupních dat, pro které byla rovnice odvozena. 

V tabulkách různých autorů (Chow, 1959), (Havlík, 1994) je slovně 

popsáno několik druhů povrchů vyskytujících se v otevřených korytech. Stručný 

slovní popis povrchu se zaměřuje na typ a velikost materiálu dna, rozměry  

a míru údržby koryta. Lze předpokládat, že tabulky udávají nejpřesnější hodnoty 

součinitelů drsnosti pro průtok blízký kapacitnímu, pro čisté a udržované vodní 

toky či běžné stavební materiály (beton, dřevo, kamenná dlažba). 

Fotografické katalogy uváděné např. v (Chow, 1959), (Barnes, 1967), 

(Jarrett, 1985), (Coon, 1998), (Hicks, 1998), (Phillips, 1998), (Matoušek, 2012) 

a (Smelík, 2012) mohou usnadnit výběr Manningova součinitele drsnosti. 

Některé katalogy v jedné lokalitě uvádí součinitele drsnosti pro celé spektrum 

vodních stavů, ale fotografii pouze jednoho vodního stavu. 

Cowanova metoda (Cowan, 1956) přiřazuje šesti charakteristikám koryta 

doporučené dílčí součinitele drsnosti na základě slovního popisu. 

3.4 VYJÁDŘENÍ DRSNOSTI 

Přestože se pro vyjádření drsnosti v této práci primárně používá 

Manningův součinitel drsnosti, v hydraulice otevřených koryt se lze setkat 

s dalšími způsoby vyjádření drsnosti (značení se mění dle použité literatury): 

- součinitel ztrát třením po délce - λ [-], 

- absolutní drsnost - k, Δ [m] - střední výška výstupků povrchu, 

- Nikuradseho hydraulická drsnost - kN [m] - ekvivalentní písková drsnost, 

- Stricklerova hydraulická drsnost - ks, kst [m] - vychází z křivky zrnitosti, 

počítá se rovnicí (3), kde se koeficient m liší dle různých autorů, 

xsts dmkk  , (3) 

- Chézyho rychlostní součinitel - C [m
1/2

·s
-1

] - teoretický parametr. 



   
 

10 

 

4. METODY PRO STANOVENÍ SOUČINITELE DRSNOSTI 

4.1 VSTUPNÍ DATA 

Pro potřeby následných analýz bylo potřeba shromáždit dostatek dat  

z měření ve vodních tocích. Pro tyto účely bylo provedeno 139 vlastních měření 

na 27 dlouhodobě sledovaných lokalitách moravských tocích, viz Tab. 1. 

Databáze vlastních měření byla doplněna o 1 685 externích dat. 

Tab. 1 Seznam dlouhodobě sledovaných lokalit 

Lokalita - Vodní tok Lokalita - Vodní tok Lokalita - Vodní tok 

Bílovice n. Svit. - Svitava Mohelno - Jihlava Rychmanov - Litava 

Brno-Poříčí - Svratka Morávka-VD - Morávka Skalní Mlýn - Punkva 

Čeladná - Čeladénka M. Krumlov-lim. - Rokytná Skryje - Loučka 

Dolní Loučky - Loučka M. Krumlov-město - Rokytná Šance-VD - Ostravice 

Frýdek-Místek - Ostravice Ochoz u Brna - Říčka Veverská Bítýška - Svratka 

Jedovnice - Jedovnický p. Oslavany - Oslava Vyšní Lhoty - Morávka 

Kozlovice - Ondřejnice Palkovice - Olešná Vyš. Lhoty - Žermanický př. 

Křtiny - Křtinský potok Petřvald - Lubina Želešice - Bobrava 

Lomnička - Besének Raškovice - Mohelnice Židlochovice - Svratka 

Pro vlastní dlouhodobě sledované lokality vodních toků byly vybírány 

úseky poblíž limnigrafických stanic, bez výrazného ovlivnění překážkami, 

spádovými stupni a oblouky. V každé lokalitě byly theodolitem zaměřeny čtyři 

příčné profily. V tříletém období bylo prováděno zaměření hladin nivelací. Jsou 

zachyceny podprůměrné, běžné a zvýšené vodní stavy. Po dobu měření se 

předpokládaly neměnné příčné profily a zejména dno, což bylo až na lokalitu 

Rychmanov potvrzeno pomocí Shieldsova kritéria. Stanovení podélného sklonu 

členitého dna je náročné, a proto se ve výpočtech doporučuje používat podélný 

sklon hladiny nebo čáry energie. Stanovení bodové rychlosti proudění 

hydrometrováním nebylo prováděno. Bylo využito údajů z měrných křivek 

limnigrafických stanic ČHMÚ, které jsou pravidelně kalibrovány. 

4.1.1 ZRNITOST MATERIÁLU DNA 

Je-li koryto široké a vodní stav podprůměrný, má na celkový součinitel 

drsnosti koryta převažující vliv materiál dna. Nachází-li se na dně hrubozrnný 
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materiál, je potřeba věnovat stanovení křivky zrnitosti zvýšenou pozornost. 

Zrnitostní křivky byly u vlastních lokalit stanoveny níže uvedenými způsoby. 

Sítový rozbor je založen na náhodném lokálním odběru reprezentativního 

vzorku materiálu dna. Kvalita stanovení křivky zrnitosti souvisí s odebraným 

množstvím materiálu z toku. Minimální reprezentativní hmotnost nebo množství 

odebíraných zrn není závazně stanoveno. Lze se řídit doporučeními, např. 

(Limerinos, 1970) nebo (Bunte, 2001). Odebíraný hrubozrnný vzorek by měl 

mít dle doporučení hmotnost několik desítek až stovek kilogramů. Sítový rozbor 

je proto vhodný pro jemnozrnný materiál do velikosti štěrku. 

Ve sledovaných lokalitách se na dně nacházel převážně hrubozrnný 

materiál, a proto byl dodatečně proveden odběr zrn Wolmanovou metodou 

(vhodná pro hrubozrnný materiál od frakce štěrku). Princip metody spočívá 

v postupu korytem ve třech liniích. Každé dva kroky se vyjme zrno před botou  

a změří se jeho středního rozměr, což se provede u 100 zrn (Wolman, 1954).  

Je-li zrno příliš těžké, změří se jeho rozměr pod vodou. Drobná zrna se 

klasifikují pohledem jako písek nebo jíl. Protože je měření časově náročné, byla 

provedena analýza vlivu počtu odebraných zrn na kvalitu zrnitostních křivek.  

Při náhodném výběru bylo zjištěno, že: 

- 75 a 50 zrn dává téměř stejné výsledky jako 100 zrn, 

- 30 zrn dává pro hrubozrnný materiál stále dostatečně kvalitní výsledky, 

- 15 zrn slouží pro orientační účely, nelze jej doporučit. 

Wolmanova metoda je časově náročná. Proto byla autorem pro praxi 

vytvořena metoda Subjektivního odhadu, což je postup pro expertní odhad 

zastoupení frakcí včetně doporučení. Jedná se o rychlý, jednoduchý a relativně 

přesný způsob, jak vizuálně (in situ, dle fotografií) nebo hmatem (zakalená 

voda) odhadnout procentuální přítomnost jednotlivých frakcí, viz Tab. 2. 

Intervaly frakcí byly přizpůsobeny slovnímu popisu, a proto neodpovídají 

zvyklostem mechaniky zemin (Gordon, 1992) nebo normě ČSN ISO 14688_1. 

Pro kvalitní odhad se dle pozorování doporučuje výrazněji potlačit podíl 

zastoupení frakcí jílu a písku, u jemnozrnných materiálů mírně zmenšit  

a u hrubozrnných materiálů mírně zvětšit podíl největších frakcí. Nachází-li se 

ve sledovaném úseku alespoň tři výrazně větší zrna, mají se do výběru zahrnout. 

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že největší rozměr zrna a se  
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u jemnozrnných materiálů nejčastěji vyskytuje ve směru A, u hrubozrnných 

materiálů nejčastěji ve směru B. Z analýz rovněž vyplývá, že při neznalosti 

velikosti efektivního zrna def lze použit kvantil d65 nebo mírně nižší (d60, d55). 

Tab. 2 Orientační rozdělení materiálu dna koryta na jednotlivé frakce 

 Název frakce J-jíl P-písek Š-štěrk K-kameny V-valouny B-balvany 

 Rozměr [mm] < 0,0625 0,0625 až 2 2 až 32 32 až 128 128 až 512 > 512 

 Slovní popis -  

 opticky 

okem nelze 

zrna rozlišit 

lze rozlišit 

okem zrna 

velikost 

palce ruky 

lze udržet v 

jedné ruce 

nelze udržet 

v jedné ruce 

nelze 

zvednout 

 Slovní popis -  

 hmatem 
boření 

měkký 

povrch 

pevné a 

rovné dno 

výstupky 

na dně 

velké 

nerovnosti 

nutno 

obejít 

 

4.1.2 SOUČINITEL DRSNOSTI Z MĚŘENÍ V TOCÍCH 

Stanovení součinitele drsnosti měřením ve vodních tocích je komplexním 

souborem vhodně zvolených metod měření, měřicích přístrojů včetně ověřování 

jejich přesnosti, metodiky měření, vyhodnocení a porovnání výsledků měření. 

Měřením v terénu lze postihnout vlastnosti proudění, se kterými se v laboratoři 

neuvažuje. Taková měření jsou ale velmi zdlouhavá a nákladná. 

Pro výpočet jednorozměrného proudění (1D) v korytech toků se v rámci 

této práce využívá Metoda po úsecích. Pro výpočtový model se předpokládá 

ustálené proudění o volné hladině v říčním režimu, neměnné průtočné profily  

a neměnný součinitel drsnosti v čase, použití Chézyho rovnice, nestlačitelnost a 

konstantní hustota vody, konstantní Coriolisovo číslo a součinitel místních ztrát. 

Manningův součinitel drsnosti z měření byl stanoven 1D modelem 

proudění vytvořeném v programu HEC-RAS 4.1 [3]. Po zadání příčných profilů, 

průtoku Q (1. okrajová podmínka) a hladiny v dolním profilu (2. okrajová 

podmínka) byl volen jako jediný neznámý parametr součinitel drsnosti n. 

Úsekový součinitel drsnosti konkrétního měření byl hledán metodou nejmenších 

čtverců (MNČ), kdy se porovnávaly odchylky Δi naměřených hi,m a vypočtených 

hi,v hladin jednotlivých příčných profilů dle rovnice (5). Součinitel drsnosti,  

u kterého je hodnota Δi nejmenší, je prohlášen za charakteristický 

(reprezentativní) pro dané měření a lokalitu. Je nutné podotknout, že použitím 

jiného softwaru než HEC-RAS 4.1 by se mohly výsledky mírně lišit. 
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  min22

,,   ivimi hh  (5) 

Téměř polovina (42 %) všech odchylek Δi je do 20 mm. Jen výjimečně se 

lze setkat s odchylkami většími než 50 mm (většinou podhorské a horské toky). 

Stanovovaly se úsekové součinitele drsnosti. Teoreticky lze stanovit jednotlivé 

profilové součinitele drsnosti pro každý příčný profil (Macura, 1990), ale 

hodnoty by mohly mít i na krátkém úseku toku značný rozptyl. 

Po provedených analýzách lze konstatovat, že změna součinitelů místních 

ztrát nemá na vypočítané úrovně hladin zásadní vliv. Rozdíly jsou v řádu 

milimetrů. Zásadnější vliv mají interpolované profily, které se pro hladší průběh 

vypočtených hladin vkládají mezi zadané příčné profily. Je-li provedena 

interpolace, pak už průběhy hladin výrazně neovlivňuje vzdálenost mezi 

interpolovanými profily. 

4.2 EMPIRICKÉ ROVNICE 

Ke stanovení Manningova součinitele drsnosti lze použít empirické 

rovnice, pro které se využívají pouze měřitelné parametry. Bylo shromážděno 

přes 300 rovnic. Empirických rovnic je celá řada, protože proběhlo mnoho 

základních a následných ověřovacích a rozšiřovacích výzkumů, po kterých byly 

původní rovnice většinou jen mírně upraveny. Na základě vlastních a externích 

dat z měření v tocích proběhla analýza výsledků výpočtů empirickými 

rovnicemi. Rovnice, u kterých se vypočtené hodnoty součinitelů drsnosti příliš 

neliší od hodnot součinitelů drsnosti stanovených z měření, jsou následně 

použity při stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti dle Metodiky. 

U některých empirických rovnic jsou stanoveny podmínky použití, které 

by se měly respektovat, protože vychází z měření, ze kterých byla rovnice 

stanovena. Podmínky jsou vyjádřeny slovně (např. horské toky, štěrkové dno, 

široké koryto, atd.) nebo hodnotově (např. R/d50 < 2, atd.). 

4.2.1 KATEGORIE POPISNÝCH PARAMETRŮ KORYTA 

Z prvotních analýz, které se zabývaly kvalitou odhadu součinitele drsnosti 

empirickými rovnicemi vyplynulo, že žádná rovnice není univerzální pro 

všechny typy koryt. Předpokládalo se, že některé rovnice jsou vhodné jen pro 

specifický typ koryt a některé rovnice jsou vhodné pro více typů koryt (jsou 
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univerzálnější). Empirické rovnice jsou tedy uspořádány podle toho, u kolika 

typů koryt dávají přijatelné hodnoty vypočítaných součinitelů drsnosti. 

Typy koryt jsou vyjádřeny 9 kategoriemi měřitelných parametrů (B, R, 

iH, v, Q, d50, d84, R/d50 a R/d84), kde B je šířka v hladině. V každé kategorii jsou 

stanoveny 3 podkategorie (malá, střední a velká hodnota parametru kategorie). 

Celkem je 27 podkategorií. Volba kategorií úzce souvisí s nejčastějšími 

parametry typových rovnic (viz Tab. 4) a s ovlivňujícími faktory (viz kapitola 

3.2), které lze rozměrově postihnout. Rozmezí podkategorií uvedených v Tab. 3 

bylo voleno subjektivně s ohledem na rovnoměrné zastoupení dat v každé 

podkategorii, výstižnost popisu a zapamatovatelnost. 
 

Tab. 3 Rozmezí hodnot parametrů v jednotlivých podkategoriích 

 
B R iH v Q d50 d84 R/d50 R/d84 

[m] [m] [-] [m·s-1
] [m

3·s-1
] [mm] [mm] [-] [-] 

Malá < 5 < 0,25 < 0,001 < 0,5 < 1 < 20 < 50 < 5 < 2 

Střední 5 - 20 0,25 - 0,75 0,001 - 0,005 0,5 - 2,0 1 - 20 20 - 100 50 - 200 5 - 20 2 - 10 

Velká > 20 > 0,75 > 0,005 > 2,0 > 20 > 100 > 200 > 20 > 10 

 

4.2.2 TYPY ROVNIC 

Přestože bylo shromážděno velké množství rovnic, většinou se jedná jen  

o několik základních typů, které se liší pouze koeficientem, exponentem nebo 

použitým kvantilem křivky zrnitosti. Po prvotní analýze byly odstraněny 

duplicitní empirické rovnice, které se lišily jen formou zápisu. Pro další výpočty 

nebyly použity rovnice, pro které nelze bez dodatečných informací stanovit 

některý parametr. Značení parametrů rovnic bylo sjednoceno. 

Empirické rovnice byly zařazeny do jedné z 15 kategorií, viz Tab. 4. 

Typovou rovnicí je nazývána taková, kterou zastupují čtyři a více rovnic 

stejného typu. Nezařazené rovnice jsou v kategorii „ostatní“. Je zajímavé, že pro 

vypočet typovými rovnicemi je potřeba znát jen hydraulický poloměr R [m] 

nebo průměrnou hloubku h [m], podélný sklon dna iD [-], hladiny iH [-] nebo čáry 

energie iE [-], průměrnou profilovou rychlost v [m·s-1
] a některý kvantil dx [m] 

křivky zrnitosti. Vyskytuje-li se parametr Stricklerovy hydraulické drsnosti ks 

nebo absolutní drsnost k, je uvažován výpočet dle rovnice (3). V případě hodnot 

koeficientů c1, c2, c3 a c4 neplatí, že by byly stejné pro různé typy rovnic. 
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Tab. 4 Typové empirické rovnice pro výpočet součinitele drsnosti 

Typ 

Vstupní parametry  

pro výpočet součinitel 

drsnosti n 

Počet 

exponentů a 

koeficientů 

Typová empirická rovnice 

A1 dx nebo k nebo ks 2 
2

1

1

c

xdcn   (6), 
3

2

c

d
n

c
x

  (7); kde 
3

1

c
 

z druhé rovnice je c1 v první rovnici  

A2 iH nebo iD nebo iE 2 2

1

c

H
icn   (8) 

A3 iH nebo iE, R 3 32

1

cc
Ricn H   (9) 

A4 dx nebo k, R nebo h 3 
















xd

R
cc

Rc
n

log32

6

1

1  (10) 

B1 R/dx 2 

2

1

c

xd

R
cC 










  (11) 

B2 R/dx nebo R/k nebo h/k 2 








 


xd

Rc
cC 2

1 log  (12) 

B3 R/dx nebo h/k 2 











xd

R
ccC log21  (13) 

C1 iH nebo iE, R nebo h 3 32

1

cc
Ricv H   (14) 

C2 iH, R 2 21 cc
RiCv H   (15) 

C3 dx nebo k, iH, R 4 43

2

1 cc

Hc

x

Ri
d

c
v   (16) 

C4 dx nebo k, R nebo h 3 








 


xd

Rc
cc

v

v 3

21

*

log  (17) 

D1 dx, R nebo h 2 

2

1

1
c

xd

R
c 













 (18) 

D2 R/k nebo h/dx nebo h/k 2 








 


xd

Rc
c 2

1 log
1


 (19) 

D3 R/dx nebo R/k nebo h/dx 2 









k

R
cc log

1
21


 (20) 

D4 R, v (pro Re), k 3 














 Re4
log

1 3

2

1

c

Rc

k
c  (21) 
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4.2.3 VÝBĚR EMPIRICKÝCH ROVNIC 

Po provedení výpočtu součinitele drsnosti u 275 empirických rovnic je 

hodnocena jejich kvalita. Vyhodnocení se provádělo pro relativní rozdíly ∆r (22) 

z měření stanovených nm a vypočtených nv součinitelů drsnosti. Absolutní 

rozdíly nejsou směrodatné, neboť u nich dochází k ovlivnění výsledků vyššími 

hodnotami nm, u kterých bývá i větší rozdíl od nv. Statistická analýza byla 

prováděna zvlášť pro jednotlivé podkategorie (celkem 27) a zdroje dat z měření 

(vlastní - S, externí - E, vše - V). 

m

vm

r
n

nn 
 . (22) 

Pro statistické analýzy byla kromě základních funkcí jako suma (N), 

minimum, maximum, průměr, medián (MED) také hojně používána výběrová 

směrodatná odchylka (VSO) (23). 








N

i

ir
N

VSO
1

2

,
1

1
 (23) 

Výběr nejvhodnějších empirických rovnic dle Metodiky má 3 fáze: 

- 1. fáze: výběr nejvhodnějších empirických rovnic v každé podkategorii, 

- 2. fáze: odstranění rovnic vybraných jen v jedné podkategorii, 

- 3. fáze: stanovení pořadí empirických rovnic různými způsoby. 

 

V 1. fázi se pro každou z 27 podkategorií vybírají iteracemi nejvhodnější 

rovnice. U každé empirické rovnice se v každé podkategorii a pro každou sérii 

vstupních dat (vlastní (S), externí (E), všechna (V)) stanoví z relativních 

odchylek ∆r (22) mediány (MED) a výběrové směrodatné odchylky (VSO) (23). 

X-tá hodnota vyjadřuje x-tou nejmenší hodnotu MED a VSO u jednotlivých 

typů dat (S, E, V). X-tá hodnota byla volena iteračně tak, aby bylo v každé 

podkategorii vybráno 30 empirických rovnic. Empirická rovnice je vybrána, 

pokud splňuje jednu z níže uvedených podmínek: 

- 1A - MED (S, E, V) ≤ MED (x-tá); VSO (S, E, V) ≤ VSO (x-tá), 

- 2A - MED (E, V) ≤ MED (x-tá); MED (S) ≤ 0,6; VSO (E, V) ≤ VSO (x-tá); VSO (S) ≤ 0,6, 

- 2B - MED (S, V) ≤ MED (x-tá); MED (E) ≤ 0,6; VSO (S, V) ≤ VSO (x-tá); VSO (E) ≤ 0,6, 

- 3A - MED (E, V) ≤ MED (x-tá); MED (S) ≤ 0,6; VSO (E, V) ≤ VSO (x-tá), 

- 3B - MED (S, V) ≤ MED (x-tá); MED (E) ≤ 0,6; VSO (S, V) ≤ VSO (x-tá). 
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Ve 2. fázi výběru se provedlo vyřazení empirických rovnic, které se 

vyskytovaly jen v jedné podkategorii. Důvodem byla obava, že empirická 

rovnice není vhodná pro širší použití, a že byla vybrána na základě malého 

množství dat. Z celkových 275 empirických rovnic bylo vybráno 147 rovnic. 

Ve 3. fázi byla šesti zvolenými způsoby stanovena pořadí empirických 

rovnic. Protože se při verifikaci (kapitola 4.2.4) ukázalo, že pro stanovení 

součinitele drsnosti jsou vhodné jen dva ze šesti způsobů, budou popsány pouze 

tyto dva. V případě způsobu Z1 se u každé empirické rovnice vybrané  

ve 2. fázi stanoví mediánová hodnota z MED (V) jednotlivých podkategorií. 

V případě způsobu Z4 se mediánová hodnota stanoví z VSO (V). Výsledná 

pořadí vzniknou vzestupným seřazením příslušných mediánových hodnot. 

4.2.4 VERIFIKACE 

Pro verifikaci bylo použito 744 nových externích verifikačních dat 

z přírodních a upravených toků a laboratorních měření. Bylo zjištěno, že 

doporučovaný součinitel drsnosti vypočítaný pouhým zprůměrováním prvních 

deseti vypočítaných hodnot pomocí způsobu Z1 nebo Z4 bývá podhodnocen. 

Bývá vypočtena nižší hodnota součinitele drsnosti vzhledem k hodnotě 

stanovené z měření a to zejména u nižších vodních stavů. 

Proto byly zkoumány různé kombinace způsobů, počtu uvažovaných 

empirických rovnic pro následné analýzy a volby výpočtu mediánu, průměrné 

nebo maximální hodnoty z vypočítaných součinitelů drsnosti uvažovanými 

empirickými rovnicemi dle způsobu Z1 a Z4. Výsledkem analýz je, že 

doporučená hodnota Manningova součinitele drsnosti vychází nejlépe, pokud se 

počítá jako: 

 

průměrná hodnota z: 

- průměru prvních 10 (pořadí dle Z1) vypočítaných hodnot součinitele drsnosti a 

- maxima prvních 10 (pořadí dle Z4) vypočítaných hodnot součinitele drsnosti. 

Hodnota 10 byla zvolena zkušenostmi po předchozích analýzách různých 

kombinací. Automatický výpočet doporučeného součinitele drsnosti je popsán 

v kapitole 5.2. 
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4.3  TABULKY A FOTOGRAFICKÉ KATALOGY 

Předností tabulek je rychlost a jednoduchost stanovení součinitele 

drsnosti, ovšem nevýhodou je subjektivní vnímání obecného slovního popisu, 

velký rozsah doporučených hodnot součinitelů drsnosti některých typů povrchu 

nebo neuvažování proměnlivosti součinitele drsnosti v závislosti na vodním 

stavu. Popis koryta v mnoha případech zahrnuje dno i svahy nebo naopak jen 

dno, přestože se při změně vodního stavu mění poměr šířky dna k délce svahů. 

Většina popisů postihuje jen některé faktory ovlivňující součinitel drsnosti. 

Některé tabulky se zaměřují výhradně na vegetaci. 

Databáze 489 popisů koryt byla převzata např. z: (Chow, 1959),  

(Výbora, 1981), (Arcement, 1989), (Yen, 1991), (Havlík, 1994), (Mays, 1999)  

a (Fisher, 2003). Jednotlivé popisy byly podle textu, který obsahují, přiřazeny  

do příslušných kategorií a druhů povrchů vytvořených autorem v MS Excel. 

Mezi popisy je možné vyhledávat pomocí systému filtrování. Některé tabulkové 

popisy vyžadují zadání průtoku, hloubky, součinu Rv   nebo výšky vegetace.  

Po vyhledání se vypíší nejbližší popisy, příslušná rozmezí hodnot součinitelů 

drsnosti a jejich průměrná hodnota. Přestože lze vyhledávat ve velkém množství 

popisů, výsledky nepřinášejí výraznější zlepšení. 

Fotografické katalogy mohou usnadnit výběr součinitele drsnosti pomocí 

vyhledání vizuálně podobného koryta. Nevýhodou je, že je pro více vodních 

stavů často uváděna jediná fotografie a že část koryta, která ovlivňuje součinitel 

drsnosti, je pod hladinou. Pro úplnost by měly být uváděny další údaje (typ 

povrchu pod hladinou, zrnitostní křivka). Stejně jako u popisů tabulek byla 

myšlenka vytvořit v MS Excel systém filtrování fotografií koryt podle 

přiřazených parametrů ze shromážděných fotografických katalogů. Kvůli 

odhadům a spekulacím o tom, co se na fotografiích nachází pod hladinou, 

nebyla myšlenka dokončena. Myšlenka fotografického katalogu je přínosná, ale 

musela by být založena na velké databázi systematicky shromážděných dat 

z měření, u kterých jsou parametry měřeny a vyhodnoceny dle stejné metodiky. 

Lze tedy konstatovat, že tabulky a fotografické katalogy jsou vhodné  

pro studenty a začínající projektanty k orientačnímu stanovení součinitele 

drsnosti. 
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4.4 ROZŠÍŘENÁ COWANOVA METODA 

Cowanova metoda je dalším přístupem pro stanovení součinitele drsnosti. 

Práce s metodou je poměrně rychlá, snadná a výsledky lze stanovit už v terénu. 

Zahrnuje šest parametrů, kterými lze lépe definovat specifika konkrétního úseku 

koryta toku a mezi které patří: 

- materiál dna (hodnota n0),  

- nerovnosti příčného profilu (hodnota n1),  

- změny příčných profilů (hodnota n2),  

- vliv překážek (hodnota n3),  

- vliv vegetace (hodnota n4), 

- meandrovitost koryta (hodnota m5).  

Originální metoda má některé nedostatky, zejména nevyhovující přesnost 

při stanovení součinitele drsnosti pro hladké a velmi drsné povrchy. Rozšířená 

Cowanova metoda (Cowan+) vytvořená v rámci disertační práce některé části 

Cowanovy metody upravuje, některé doplňuje. 

Jedná se zejména o: 

- doplnění vyšších frakcí materiálu dna, úprava koeficientu n0, 

- přidání dalších typů povrchu, vytvoření grafických schémat, 

- rozšíření Cowanovy metody o koeficient m6 (27) - vliv vodního stavu. 

Výsledná rovnice pro výpočet součinitele drsnosti metodou Cowan+ je 

  6543210 mmnnnnnn  . (24) 

Stanovení koeficientu m6 je složitější než stanovení ostatních koeficientů  

a nelze již předpokládat, že by se metoda Cowan+ mohla bez automatizovaného 

výpočtu (notebook, tablet) ihned použít v terénu.  

Níže uvedené podmínky byly stanoveny tak, že se hledaly parametry, 

jejich kombinace a hodnoty, které souvisí s největšími relativními odchylkami 

Δr (22) z měření stanovených a Cowanovou metodou vypočítaných součinitelů 

drsnosti, a které bylo cílem zlepšit. Celkem byl koeficient m6 řešen u 41 případů 

vlastních měřených dat. Pro nalezené parametry se následně stanovovaly 

koeficienty (MAXi, MINi), které se používají pro výpočet vlivu jednotlivých 

faktorů fi. Hodnoty mezí podmínky 1, podmínky 2, MINi a MAXi vzešly 

z kalibrace. 
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Výpočet koeficientu m6 lze rozdělit do 4 kroků: 

- stanovení, zda je splněna alespoň 1 ze 2 podmínek: 

o podmínka 1 (většinou pro horské a podhorské toky): 40
R

B
 ; 55,0

90


d

R
, 

o podmínka 2 (většinou pro střední a dolní toky): 11
Q

B
 ; 0065,0Hi , 

- výpočet vlivu 4 faktorů podle rovnice 

ii

ii

i
MINMAX

FMAX
f




1 , (25) 

kde pro: 

o faktor 
1f : 

R

B
F 1  ; 601 MIN  ; 3001 MAX , 

o faktor 
2f : 

90

2
d

R
F   ; 02 MIN  ; 35,02 MAX , 

o faktor 
3f : 

Q

B
F 3  ; 53 MIN  ; 1003 MAX , 

o faktor 
4f : HiF 4  ; 24 MIN  ; 94 MAX , 

- stanovení průměrného vlivu 4 faktorů 

4

4321 ffff
f


 , (26) 

- stanovení m6 dle rovnice 

fm 16 . (27) 

Zavedením koeficientu m6 se výsledný součinitel drsnosti stanovený 

Rozšířenou Cowanovou metodou výrazně zlepší. Je ale nutné podotknout, že 

hodnoty mezí byly stanoveny na malém statistickém vzorku, a proto by bylo 

vhodné je ověřit a případně zpřesnit a verifikovat na větším množství dat. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 SROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ 

Metodika stanovení doporučené hodnoty Manningova součinitele 

drsnosti otevřených koryt vychází ze znalosti křivky zrnitosti materiálu dna, 

rozměrových parametrů koryta a vodního stavu. Použité přístupy jsou v Tab. 5 

seřazeny dle ∆r (22). Četnosti intervalů ∆r jsou vztaženy k jejich maximální 

hodnotě. Čím více se vyšší četnosti přibližují doleva, tím je přístup vhodnější. 

Lze vidět přínosy výpočtu empirickými rovnicemi dle Metodiky a Rozšířené 

Cowanovy metody, které výrazně předčí ostatní přístupy. 

Tab. 5 Srovnání kvality zkoumaných přístupů pro stanovení součinitele drsnosti 

 

Empirické 

rovnice 

Rozšířená 

Cowanova 

metoda 

Cowanova 

metoda 

Fotografický 

katalog 

Filtrování 

tabulek 
Tabulky 

Všechny 

empirické 

rovnice 

Medián ∆r [-] 0,11 0,19 0,31 0,39 0,41 0,42 0,54 

Průměr ∆r [-] 0,16 0,26 0,42 0,73 0,74 0,92 0,81 
 

 

Obr. 32 Četnosti intervalů ∆r stanovených vybranými přístupy 

5.2 METODIKA 

Metodiku stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti tvoří čtyři 

přístupy: empirické rovnice dle Metodiky, Rozšířená Cowanova metoda, 

fotografický katalog a filtrování tabulek s tím, že podtržené metody jsou 
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doporučené. Doplňkově je v Metodice zahrnut výpočet součinitele drsnosti 

vegetace, součinitele drsnosti dnových útvarů a výpočet stability dna. 

Metodika stanovení součinitele drsnosti popsaná v předchozích kapitolách 

zahrnuje komplikované výpočty. Pro praktické využití Metodiky stanovení 

součinitele drsnosti otevřených koryt byl vytvořen automatický výpočet v MS 

Excel. Po zadání vstupních parametrů proběhnou jednotlivé výpočty. 

Výstupy výpočtového programu, respektive Metodiky, jsou (podržené 

metody jsou doporučené přístupy, nepotržené metody jsou doplňkové přístupy): 

- Manningův součinitel drsnosti koryta stanovený: 

o Empirickými rovnicemi, kde výstupem je: 

 rozložení četnosti všech vypočtených součinitelů drsnosti, 

 doporučený součinitel drsnosti stanovený Metodikou, 

o Rozšířenou Cowanovou metodou, 

o Filtrováním tabulek, 

o Fotografickým katalogem, 

- Manningův součinitel drsnosti dnových útvarů - dun, 

- Manningův součinitel drsnosti vegetace, konkrétně: 

 trávy, 

 stromů, 

- Stabilita dna stanovená pomocí Shieldsova kritéria θ. 

5.3 DÍLČÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Veškeré provedené výpočty jsou závislé na vstupních datech, která jsou 

zatížena většími či menšími nejistotami. Nejistoty ve stanovení skutečných 

hodnot veličin se vyskytují při stanovení průtoku, rozměrů koryta (zaměření), 

úrovní hladin (nivelace) a zrnitosti materiálu dna. I kdyby všechna měření byla 

naprosto přesná, tak se nejistoty projeví při schematizaci koryta. Předpokládají 

se totiž neměnné rozměry a tvar příčných profilů během celého sledovaného 

období. Výslednou hodnotu součinitele drsnosti ovlivňuje velké množství 

faktorů. Intenzita jejich vlivu se mění s vodním stavem, ročním obdobím nebo 

teplotou vody. Pro výpočet se ale uvažuje jen zlomek z těchto faktorů. 
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Na základě měření ve sledovaných lokalitách vodních toků byly 

stanoveny hodnoty úsekových (mezi čtyřmi příčnými profily) součinitelů 

drsnosti, které jsou charakteristickými reprezentativními součiniteli drsnosti, 

ovšem nejsou to skutečné hodnoty součinitelů drsnosti jednotlivých profilů. Při 

srovnání z měření stanovených součinitelů drsnosti si lze všimnout, že převažuje 

trend, kdy se součinitel drsnosti zmenšuje se zvětšující se hloubkou nebo 

průtokem. Tento předpoklad potvrzují i některé externí fotografické katalogy. 

Ze zkušeností vyplývá, že množství nejistot ovlivňujících součinitel 

drsnosti je tak velké, že u koryt s hrubozrnným materiálem (cca n > 0,060) je 

dostačující uvádět hodnotu součinitele drsnosti na dvě desetinná místa, tj. 0,06; 

0,07; 0,08 atd. a u koryt s jemnozrnným materiálem na tři desetinná místa 

s krokem 0,005, tj. 0,025; 0,030; 0,035; 0,040 atd. 

Z provedených analýz zrnitosti materiálu dna lze vyvodit několik závěrů. 

Pro stanovení křivky zrnitosti jemnozrnných materiálů, kde maximální frakce je 

štěrk, se doporučuje provést sítový rozbor. Pro stanovení křivky zrnitosti je 

vhodné v případě hrubozrnných materiálů použít Wolmanovu metodu, ovšem 

není nutné provést odběr 100 zrn, ale postačí provést odběr 50 zrn a pro 

orientační výpočty odběr jen 30 zrn. Subjektivní odhad s akceptováním 

doporučení lze efektivně využít ke stanovení křivky zrnitosti hrubozrnných toků. 

Přesnost stanovení součinitele drsnosti závisí mnohem více na vhodně zvoleném 

přístupu, než na přesnosti stanovení požadovaného kvantilu křivky zrnitosti. 
 

Vegetace při měření na vlastních lokalitách neovlivňovala nebo jen 

zanedbatelně ovlivňovala součinitel drsnosti. U externích zdrojů dat použitých 

k výběru nejvhodnějších empirických rovnic a verifikaci ale reálně hrozí, že byl 

zejména za zvýšených vodních stavů součinitel drsnosti ovlivněn kromě 

dnového materiálu také vegetací. Bylo zvažováno, že by se vliv vegetačního 

pokryvu z výsledného součinitele drsnosti odseparoval, což by ale mohlo 

způsobit další komplikace a nejistoty. V této oblasti lze vidět dlouhodobý 

výzkumný potenciál, zejména v souvislosti s rozšiřujícím se 2D modelováním. 

Kromě vegetace na svazích se lze setkat i s vegetací přímo v korytě. Kromě trav 

a náletových dřevin na nánosech se lze setkat s trsy vodní trávy, která je 

v tabulkách opomíjena, a proto byla zahrnuta do popisů v Rozšířené Cowanově 

metodě. 
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6. ZÁVĚR 

Vyjádřit odpory proudění v korytech otevřených toků je potřeba zejména 

pro stanovení kapacity koryta. V současnosti se obvykle pro stanovení 

Manningůva součinitele drsnosti, který je neměřitelný, používají vlastní 

zkušenosti a různé přístupy. Cílem práce bylo analyzovat vybrané přístupy  

ke stanovení součinitele drsnosti. Pro účely analýz bylo provedeno 138 měření 

na 27 lokalitách vodních toků v okolí Brna a Frýdku-Místku. Z každého měření 

byly stanoveny hodnoty úsekových součinitelů drsnosti softwarem HEC-RAS 

4.1. K doplnění databáze bylo shromážděno 1 685 a pro verifikaci dalších 744 

externích dat. Křivku zrnitosti materiálu dna stačí stanovit Subjektivním 

odhadem. Přesnější stanovení se u jemnozrnných materiálů provádí sítovým 

rozborem, u hrubozrnných materiálů Wolmanovu metodu, kde postačí odebrat 

cca 50 zrn. Databáze měření bude po obhájení práce přístupná pro další výzkum. 

Hodnoty součinitelů drsnosti stanovené z měření byly srovnávány 

s hodnotami vypočtenými čtyřmi přístupy. Nejvhodnějším přístupem je 

stanovení Manningova součinitele drsnosti empirickými rovnicemi dle 

Metodiky. Na základě statistické analýzy byly vybrány rovnice, které jsou 

přínosné pro různé typy koryt, vodních stavů a materiálů dna. Rovnice byly 

seřazeny dle kvality. Doporučený součinitel drsnosti je stanovován specifickým 

postupem, viz kapitola 4.2.3. Tabulky a fotografické katalogy lze použít jako 

orientační přístup, ale pro praxi je z důvodu velkých odchylek od součinitelů 

drsnosti stanovených z měření doporučit nelze. Fotografické katalogy mají jistý 

potenciál v případě, že by byly tvořeny systematicky. Doporučeným přístupem 

pro stanovení součinitele drsnosti je Cowanova metoda, která umožňuje vyjádřit 

součinitel drsnosti šesti faktory. Rozšířená verze přidává typy materiálu dna  

a faktor vyjadřující vliv vodního stavu.  

Kvalitou empirických rovnic se zabývala (Marešová, 1992). Pořadí 

kvality rovnic dle Marešové a Metodiky je ale zcela opačné. Marešová se ovšem 

zabývala hrubozrnnými toky a materiál dna toků, na kterých byla Metodika 

kalibrována, byl i jemnozrnný. Jak se při srovnání jednotlivých přístupů 

ukazuje, stanovené hodnoty součinitelů drsnosti bývají ve většině případů 

podhodnoceny. S tímto poznatkem koresponduje zjištění (Koutková, 2003), kde 

30 vodohospodářů na základě fotografií odhadovalo součinitele drsnosti. 
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Ukázalo se, že většina odhadů je podhodnocených. Toto je zásadní poznatek, 

neboť součinitel drsnosti je nepřímo úměrný vypočítanému průtoku. Je-li 

součinitel drsnosti o polovinu podhodnocen, je o polovinu nadhodnocen průtok, 

respektive se koryto jeví kapacitnější, než ve skutečnosti je. Metodika tomuto 

nepříznivému stavu předchází. 

Pro složitost Metodiky byl vytvořen v MS Excel výpočtový program, 

který bude po obhájení práce volně k dispozici na (Smelík, 2013). Výpočet lze 

využít pro výuku studentů, ale zejména pro projekční praxi v úlohách stanovení 

kapacity koryta, návrhu úprav toků, modelování úrovní hladin a okrajově také 

pro stanovení kulminačních průtoků z povodňových značek zejména  

pro případy, kdy podstatná část průtoku neproudila inundací (značný vliv 

vegetace, vhodné pro 2D modelování proudění). 

Hodnoty součinitelů drsnosti stanovené jednotlivými přístupy dle 

Metodiky jsou podpůrným prostředkem pro vlastní expertní odhad. Ten by se 

měl zakládat na stanovení součinitele drsnosti koryta empirickými rovnicemi dle 

Metodiky nebo Rozšířenou Cowanovou metodou. V případě, že jsou svahy 

koryta, bermy nebo prostory inundace výrazněji ovlivněny vegetací, stanoví se 

ve výpočtovém programu příslušné hodnoty součinitelů drsnosti vegetace. 

Následně se obvyklým způsobem stanoví ekvivalentní součinitel drsnosti 

jednoduchého nebo složeného koryta s tím, že součinitel drsnosti stanovený 

empirickými rovnicemi dle Metodiky vyjadřuje pouze vliv drsnosti dna. 

Výsledný součinitel drsnosti je možné orientačně srovnat s hodnotami 

uváděnými v tabulkách nebo fotografických katalozích. 

Se stanovením Manningova součinitele drsnosti obdobným způsobem, jak 

je uveden v disertační práci, se autor nesetkal. Přínosy práce uvedené výše jsou 

podtrženy. Uvedená Metodika a zejména výpočtový program výrazně zpřesňuje 

stanovení hodnoty součinitele drsnosti. Metodika se rovněž zaměřuje  

na potlačení subjektivního ovlivnění při stanovování součinitele drsnosti. 

 

V Brně dne 25. 11. 2014      Ing. Lukáš Smelík 
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SUMMARY 

Resistance of flow in open channels is necessary to express especially for 

channel capacity determination. Usually it is used Manning roughness 

coefficient, which is immeasurable. For coefficient determination are used own 

experiences and many methods. The goal of thesis was an analysis of chosen 

methods for roughness coefficient determination. Therefore were made 138 

measurements at 27 localities of streams near of Brno and Frýdek-Místek. From 

measurements were determined values of roughness coefficients by software 

HEC-RAS 4.1. For bigger database it was found next 1685 measurements and 

744 measurements for verification. It is enough to use Subjective estimation for 

grain size curve construction. For more precise determination of curve it is 

possible to use sieving (fine material) or Wolman’s method (rough material)  

(it is sufficient 50 grains). Database of measuring is applicable for next research. 

Values of roughness coefficients determined from measuring were 

compared with computed values from four methods. The best method for total 

Manning roughness coefficient determination is to use empirical equations by 

Methodology. By statistical analysis was chosen useful equations for different 

channel types, water stages and bed material. Equations were ordered by quality. 

Recommended roughness coefficient is determined by special procedure. Tables 

and photographical catalogues may be used like a tentative method because they 

have big deviations from roughness coefficients determined from measuring. 

Photographic catalogues have a potential in case of systematical database. Very 

good is Cowan’s method, which determines roughness coefficient with help of 

six factors. Extended Cowan’s method have additional types of bed material and 

a new factor, effect of water stage. Similar comparison of methods author 

nowhere saw. With quality of empirical equations deals (Marešová, 1992). 

Order of equations of Marešová and of Methodology is totally different. But 

Marešová deals with rough streams and Methodology with all streams. 

Methodology is very complicated and therefore was made a calculation 

program at MS Excel, which will be free after thesis defense at (Smelík, 2013). 

It is useful for students, research and practice. Benefits of thesis are underlined. 

At Brno 25.11.2014     Ing. Lukáš Smelík 


