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Úvod 
Proudění v říčních korytech je bezpochyby hydraulicky velmi složitý a velmi rozmanitý proces, který 

nejde bohužel matematicky moc přesně vystihnout. Největší neznámou je Manningův drsnostní 

koeficient, který se vyskytuje v Manningově rovnici pro výpočet rychlosti, resp. průtoku vody v říčním 

korytě. Tato rovnice byla formulována roku 1889 irským inženýrem Robertem Manningem.  

Tato práce shrnuje většinu relevantních způsobů, jak lze Manningův koeficient určit.  

Manningova rovnice zní 
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kde v je rychlost proudění [m/s], R je hydraulický poloměr [m] a io je sklon dna [-]. 

Porovnáním Manningovy rovnice s Chézyho rovnicí lze odvodit Chézyho rychlostní součinitel podle 

Manninga 
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Tvar Chézyho rovnice je  

𝑣 = 𝐶√𝑅. 𝑖 [𝑚/𝑠] 

Součinitel drsnosti je jak v české, tak celé angloamerické literatuře značen malým n a charakterizuje 

odpor koryta působící na proudící vodu. Případně analogicky vyjadřuje i odpor potrubí, to však není 

zájmem této práce. 

Odpor koryta je možné vyjádřit i jinými způsoby než je Manningův součinitel a ty jsou vyjmenovány 

na konci této práce. 

Vlivy působící na velikost drsnosti n [3] 
 Povrchová drsnost – drsnost samotného koryta 

 Vegetace 

 Nepravidelnosti koryta 

 Půdorys koryta 

 Zanášení a vymílání 

 Překážky 

 Velikost a tvar koryta 

 Vodní stav a průtok 

 Sezonní změny 

 Splaveniny 



Možné způsoby určení 
 Tabulky 

 Cowanova metoda 

 Porovnávání skutečnosti s fotografiemi 

 Empirické vzorce na základě charakteristického zrna 

 Empirické vzorce na základě charakteristického zrna a dalších parametrů 

 Přímé změření 

Tabulky 
V běžné praxi, například při revitalizaci toků, se v rámci zjednodušení setkáme nejpravděpodobněji 

s určováním drsnosti koryta v tabelární formě. 

Chow (1959) 

Ven Te Chow stanovil velmi obsáhlý a podrobný soubor tabulek, který je uveden v Příloze 1. Tento 

soubor stanovuje n tak že jsou různé hodnoty tohoto součinitele přiřazeny slovnímu popisu koryta. 

Tento způsob určení je velmi subjektivní, neboť je zaprvé velmi složité přiřadit reálnému úseku 

správný popis (nelze předpokládat že uvedené hodnoty jsou bezchybné, neboť sám autor byl omezen 

svými zkušenostmi a možnostmi) a za druhé, každému popisu koryta připadají tři hodnoty a to pro 

„dobrý stav“, „průměr“ a „špatný stav“ přičemž tyto hodnoty se často liší tak, že jejich poměr 

dosahuje až hodnoty 2. Dále je navíc uváděno, že hodnoty jsou předpokládány pro vyšší vodní stavy. 

Tabulkové hodnoty vztažené ke konkrétním veličinám 

Zde například tabulka uváděná Coonem (1998) v poněkud doplněné a modifikované podobě, kdy je 

součinitel n přiřazen na základě velikosti zrna materiálu koryta. 

Tabulka 1 – Součinitel drsnosti v závislosti na zrnitosti substrátu (Coon - 1998) 

 

Dále tabulka, kde Herschy (1995) uvádí n v závislosti na zrnitosti substrátu dna 

Tabulka 2 - Součinitel drsnosti v závislosti na zrnitosti substrátu (Herschy, 1995) 

 

Je patrné, že hodnoty udávané Herschym jsou výrazně nižší než hodnoty podle Coona. 

Obdobnou tabulku vztahující n k velikosti substrátu, podélnému sklonu a průtoku zpracoval pro 

horské toky Nosov (1979) 

 



Tabulka 3 – Součinitel drsnosti horských a podhorských řek podle Nosova (1979) 

 

  



Cowanova metoda 
Pan Cowan vynalezl standardizovaný postup, dnes běžně používaný, který vychází z určení několika 

parametrů, které mají na hodnotu n zásadní vliv. Vztah vytvořený Cowanem zní 

𝑛 = (𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4)𝑚5 

kde no je dáno materiálem koryta, n1 zohledňuje vliv nerovností povrchu, n2 závisí na četnosti změn 

příčného profilu, n3 vyjadřuje vliv překážek, n4 vliv vegetace a m5 je korelační faktor který zohledňuje 

meandrování koryta. Hodnoty jednotlivých parametrů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 4 - Hodnoty dílčích součinitelů drsnosti podle Cowana [4] 

 

Porovnávání skutečnosti s fotografiemi 
K určení součinitele drsnosti je možno také využít tzv. katalog hydraulických drsností, který 

zpracovala řada autorů. Jedni z prvních byli určitě Ramser (1929) a Scobey (1939), kteří prezentovali 

fotografie závlahových a odvodňovacích kanálů. Část jejich práce dále šířili Chow (1959) a Fasken 

(1963). Jedním z těch známějších autorů byl například Barnes (1967), který prezentoval 50 fotografií 

konkrétních míst Spojených Států Amerických, kdy každému na základě měření přiřadil hodnotu n. 

Dále napříkad Aldrige a Garrett (1973) zveřejnili fotografie 35 koryt v Arizoně, aridním regionu, kde je 



základním materiálem písek, a pro 6 z těchto míst hodnotu n určili početně a pro zbývajících ji určili 

na základě odhadů zkušených hydrologů. 

Empirické vzorce na základě charakteristického zrna 
Strickler provedl první pokusy zavedení charakteristického rozměru zrn do výpočtu Chézyho 

součinitele, který lze následně porovnáním s Manningovou rovnicí převést do tvaru vyjadřující 

drsnostní součinitel n 

𝑛 =
1

𝑎
𝑑1/6 

kde a je konstanta a d je charakteristické zrno. Multiplikační konstanty a příslušná charakteristická 

zrna podle různých autorů udává následující tabulka.   

Tabulka 5 – Vzorce Stricklerova typu [4] 

 

Další vzorce odvozené dle Stricklera: 

 Subramanya (1982) 

𝑛 = 0,047𝑑50

1
6  

Kde d50 je zadáno v metrech. Tato rovnice je ekvivalentní k rovnici podle Garde a Raju viz Tabulka 1. 

Stricklerovu vzorci jsou též podobné vzorce Braye 

 Bray (1979) 

𝑛 = 0,0593𝑑50
0,179 



𝑛 = 0,0561𝑑65
0,179 

𝑛 = 0,0495𝑑90
0,16 

a dále Mattas provedl analýzu, která vedla k výrazům podobným vzorcům Braye 

 Mattas (1998) 

𝑛 = 0,097𝑑50
0,196 

𝑛 = 0,115𝑑84
0,376 

Rozmanitost všech těchto vzorců by měla dokazovat ne, že by se jednotlivý autoři snažili uvést v omyl 

výsledky práce svých předchůdců a kolegů, spíše ale složitost a neurčitost hodnoty n, kterou je 

možno určit mnoha způsoby, které lze navzájem jen těžko zpochybňovat. 

Empirické vzorce na základě charakteristického zrna a dalších parametrů [4] 
Tyto vztahy byly vždy odvozeny empiricky. Oproti Stricklerovu přístupu zahrnují nejen 

charakteristické zrno materiálu dna, ale i další parametry, nebo vycházejí z hydraulických parametrů 

a velikost charakteristického zrna vůbec neobsahují. 

 Jobson a Froehlich (1988) 
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kde B je šířka koryta v břehové linii a R je hydraulický poloměr. 

Obdobný vzorec udává Griffiths 

 Griffiths (1981) 

𝑛 = 0,104𝑅1/6 (
𝑅
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(
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několik autorů použilo ve vyjádření hodnoty drsnosti sklon hladiny, či čáry energie 

 Bray (1979) 

𝑛 = 0,11𝑖0,177 

 Sauer (1998) 

𝑛 = 0,11𝑖0,18𝑅0,08 

 Jarrett (1984) 

Vytvořil na základě vlastních měření následující vztah 

𝑛 = 0,32𝑖𝑒
0,38𝑅−0,16 

 Mattas (1998; 2003) 

Odvodil následující vztah na základě vlastních měření a dat uvedených v literatuře 

𝑛 = 0,267𝑖0,323𝑅−0,152  

Vzorce Jarretta a Mattase jsou platné v tocích s hrubozrnným substrátem (hrubý štěrk a větší) a 

větších gradientů (i > 0,002 – 0,005). 

 



 Limerinos (1970) 

Vztáhnul n k hydraulickému poloměru a rozměru částic takto. 

𝑛 =
0,0926𝑅1/6

1,16 + 2,0𝑙𝑜𝑔
𝑅

𝑑84

 

Přímé změření 
V případě potřeby vědět konkrétní hodnotu n pro konkrétní úsek toku je samozřejmě možné provést 

měření in situ, když zaměříme všechny veličiny vystupující v Manningově rovnici a hodnotu 

koeficientu takto dopočítáme. Tento postup je však vhodný právě pro stanovení nových výrazů či 

drsnostních katalogů a pro inženýrskou praxi, navrhování a úprava vodních toků, je samozřejmě 

nepoužitelná. 

Koryto se složenou drsností 
Takto lze nazvat jednoduchá koryta (bez širších berem či inundačních prostorů), která mají po 

různých částech omočeného obvodu různou drsnost, ale střední průřezovou rychlost lze určit 

z Chézyho rovnice pro celý průřez, bez nutnosti dělit na více částí. [4] 

Potom postupujeme tak že stanovíme jakousi náhradní drsnost koryta, což jsou všechny dílčí drsnosti 

vztažené do jedné, kterou již dosadíme do Manningovy rovnice. Způsobů, jak tuto náhradní hodnotu 

určit bylo v minulosti odvozeno několik, dodnes však bohužel není známo, který z nich nejvíce 

odpovídá realitě a který je tedy ten správný. Zde uvádím některé z nich. 

 Nejjednodušší vztah je prostý vážený průměr (Gordon, McMahon a Finlayson, 1992) 

𝑛 =
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 Vztah původně odvozen Hortonem nebo Einsteinem uvažuje, že ve všech částech průtočné 

plochy je stejná rychlost rovná střední průřezové rychlosti 

𝑛 =
(∑ 𝑂𝑖𝑛𝑖

1,5𝑁
𝑖=1 )

2/3

𝑂2/3  

Další předpoklad může být, že celkový odpor, který musí proudění překonat, je roven součtu 

odporových sil v dílčích částech koryta. Pak lze užít vztah odvozený Pavlovským, Muhlhoferem, či 

Einsteinem a Banksem 

𝑛 =
(∑ 𝑂𝑖𝑛𝑖

2)
1/2

𝑂1/2  

Předpokládáme-li že celková síla vyvolaná tangenciálním napětím na omočeném obvodu je rovna 

součtu dílčích sil lze odvodit, jak uvádí Yen (1992) vzorce 

𝑛 =
∑ 𝑛𝑖𝑂𝑖𝑅𝑖

1/3𝑁
𝑖=1

𝑂𝑅1/3 , 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑛 =
∑ 𝑛𝑖

𝑂𝑖

𝑅1/6
𝑁
𝑖=1

𝑂
𝑅1/6

 

Dále zde existuje celá řada dalších vzorců, z nichž lze vybrat na základě vlastního uvážení a 

inženýrského citu. 

Závěr 
Tato práce zdaleka neposkytuje úplný detailní výčet jednotlivých metod a vzorců pro určení 

Manningova drsnostního součinitele. Otázkou zní, zda je vůbec možné všechny postupy týkající se 

této problematiky shrnout do jedné práce, neboť jak je vidět, rozmanitost je zde veliká a zabývalo se 

tímto problémem mnoho lidí. Závěrem této práce bych tedy rád konstatoval, že v rámci inženýrské 

činnosti můžeme chtít být jakkoliv přesní ve výpočtech a návrzích, ale je třeba si zachovat rozumný 

odstup, neboť jak je vidět, i když budeme mít všechna ostatní vstupní data maximálně věrohodná, tak 

hodnota součinitele n bude vždy velkým otazníkem, který však bohužel zásadně ovlivňuje hodnoty 

které jím určujeme. 



Přílohy 

Příloha 1. Hodnoty součinitele drsnosti n pro otevřená koryta podle Chowa [4] 
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