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Abstrakt 

Tensegrita (anglicky tensegrity) je výraz používaný od roku 1960, který vznikl spojením 
slov tensional (napětí) a integrity (celistvost). Tensegrita označuje struktury vytvořené na 
základě izolovaných těles pod tlakem v síti tvořené mechanickým napětím. Soustavy těles, 
které na první pohled pro některé žáky popírají gravitaci, jsou krásným příkladem aplikace 
základních fyzikálních zákonů a zajímavou ukázkou jejich využití v praxi. 

Původ tensegrit 

Autorství tensegrit je dodnes zahaleno spoustou otazníků. V šedesátých letech minulého 
století byly odsouhlaseny tři patenty, které pojednávaly o vynálezech využívajících 
podobný princip. Podle roku patentu můžeme dohledat, že prvním autorem byl Richard 
Buckmister Fuller, poté David Georges Emmerich a Kenneth D. Snelson. Avšak úplně 
prvním autorem, jenž vypracoval „prapůvodní tensegritní“ systém, je dle [1] Karl 
Ioganson. Na práci Iogansona upozornil sám Emmerich, který si všiml podobnosti mezi 
svou prací „Elementary Equilibrium“ a prací Iogansona „Gleichgewichtkonstruktion“. [2] 

Pojem tensegrity je často připisován Fullerovi. Avšak velký nárok na něj má i Snelson. Oba 
autoři se setkali na univerzitě Black Mountain Collage – Fuller jako profesor, Snelson jako 
žák navštěvující jeho hodiny geometrických modelů. Snelson byl zaujat geometrií 
používanou v umění tak, že se jí začal sám věnovat. Zkonstruoval první model tensegrity, 
který ukázal Fullerovi. Fuller si uvědomil, že tato struktura je to, co už několik let hledá. 
Později ji začal nazývat „mojí tensegritou“, aby zdůraznil, že je jeho vynálezem. [2][3]   

Ve stejné době se těmto strukturám také věnoval Emmerich, který byl inspirován 
Iogansonem. Výsledkem jeho práce je patent obsahující v podstatě stejné struktury, 
kterými se zabývali Fuller se Snelsonem. [2][3]   

Ať už je za původem tensegritních struktur jakýkoliv autor, důležitější je, co si pod nimi 
můžeme představit. Pojem tensegrity (česky tensegrita) vznikl spojením anglických slov 
tensional (napětí) a integrity (celistvost). Jedná se tedy o stabilní celistvé (spojité) 
struktury obsahující navzájem se nedotýkající prvky, namáhané pouze tlakovými silami, 
v síti tvořené mechanickým napětím (tahovými silami). V praxi se nejčastěji jedná 
o několik nedotýkajících se tyčí propojených předepnutými lany, které zajišťují stabilitu 
celého systému. Prvotně se tensegrita využívala hlavně v umění a architektuře, avšak 
následně se rozšířila i do dalších odvětví. [3]  

Tensegritní struktury mohou být dále děleny na čisté a nečisté. Čisté tensegrity splňují 
definici uvedenou výše – tyče, z nichž jsou zkonstruovány, se vzájemně nedotýkají. 
U nečistých tensegrit se tyče dotýkají, bývají spojené do různých geometrických tvarů. [4]  
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Ukázky 

Pro představu, jak vlastně původní čisté tensegritní struktury vypadají, uvedeme 
v následujících řádcích dvě ukázky. 

Na Obr. 1. je struktura vytvořená Kennethem Snelsonem nazývaná „Tree I“ nebo také 
„B Tree“, která se nachází v kanadském městě Bethesda. 

  

 Obr. 1. "Tree I". [5] Obr. 2. "Needle Tower". [6] 

Další strukturou vytvořenou K. Snelsonem je „Needle Tower“ ve Washingtonu (Obr. 2.). 

Na principu tensegrit byly také navrhnuty a zkonstruovány střechy olympijských stadionů 
v Atlantě (Obr. 3.) a v Soulu (Obr. 4.). 

  

 Obr. 3. Georgia Dome v Atlantě. [7] Obr. 4. Olympic Hall v Soulu. [8] 

Dalšími ukázkami tensegrit jsou již námi vytvořené nečisté struktury. V domácích 
podmínkách se dají tensegrity vyrobit z různých materiálů – stavebnice LEGO (či české 
alternativy Chevy (Obr. 5.)), pomocí komponentů vytvořených na 3D tiskárně (Obr. 6. 
a Obr. 7.), dřeva (Obr. 8.), či dřívek od nanuků. 
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 Obr. 5. Sestava z kostek Cheva. Obr. 6. 3D výtisk z PETG. 

   
 Obr. 7. 3D výtisk PLA. Obr. 8. Sestava z dřevěných latí. 

Princip 
Na první pohled se může zdát, že tensegrity popírají gravitaci. Avšak po prozkoumání 
struktury je patrné, že se o levitaci nejedná, ale „pouze“ o aplikaci fyzikálních zákonů. 

Každá tensegritní struktura je tvořena dvěma prvky – tyčemi (nebo různými ohnutými či 
spojenými tělesy) a lany (ty mohou být nahrazeny provázkem, řetízkem apod.). Na tyče, 
stejně jako na každé hmotné těleso na Zemi, působí tíhová síla. Dále na sebe tyče 
navzájem působí tlakovou silou. Lana jsou mezi tyčemi natažena pod určitým napětím. 
Aby se struktura nezřítila, musí být velikost napětí na lanech v rovnováze se silami 
působícími na tyče. V praxi to znamená, že lana napínáme do té doby, než tensegrita 
zůstane držet bez vnějšího zásahu. 

Princip tensegrit můžeme také vysvětlit pomocí rozkladu sil. K vysvětlení si vezmeme 
na pomoc strukturu vytvořenou pomocí 3D tisku. Pro sestrojení struktury jsou použity tři 
provázky (provázek uprostřed je pro jednodušší upevnění svázaný do smyčky), přičemž 
každý z nich je napínán určitou silou F1, F2, F3 (Obr. 9.). 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 25 

 298 

 
Obr. 9. Rozdělení sil. 

Síla F1 působí proti tíze horní části konstrukce. Kdyby však byla horní část připevněna 
pouze provázkem uprostřed, převrátila by se na podložku. Jednalo by se totiž o těleso 
ve vratké rovnovážné poloze, které je podepřeno pod těžištěm. Proto jsou použity ještě 
provázky napínané silami F2 a F3, které zabraňují převrácení. Tudíž síly F2 a F3 působí proti 
směru působení síly F1, a jejich součet je roven síle F1 (F2 + F3 = F1). 

Abychom dokázali, že rozklad sil v tensegritních strukturách platí, provedeme měření 
pomocí bezdrátových siloměrů od firmy Vernier (Go Direct siloměr, akcelerometr 
a gyroskop). Avšak tyto siloměry jsou větších rozměrů, a na konstrukci vytvořenou na 3D 
tiskárně by se nedaly zavěsit. Proto je třeba vytvořit větší konstrukci. Její tvorbě (a tvorbě 
plastové tensegrity) se bude věnovat následující kapitola, v další se vrátíme k měření. 

Výroba plastové a dřevěné tensegrity 

V programu SolidWorks 2020 byla nakreslena skica o podstavě rovnostranného 
trojúhelníku s jedním vyčnívajícím prvkem z jednoho vrcholu (Obr. 10.).  

  

 Obr. 10. Spodní díl. Obr. 11. Horní díl. 
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Na stejném základě byl vytvořen druhý díl, u kterého došlo k přesunu vyčnívající částí 
do středu jedné strany trojúhelníku (Obr. 11.). Oba prvky byly exportovány do programu 
PrusaSlicer 2.2.0, kde byla nastavena výška vrstvy 0,30 mm a výplň 20 %. Jako tiskový 
materiál byl zvolen filament PLA pro své vhodné mechanické vlastnosti. Tisk jednoho dílu 
trval do 3 hodin, pokud byla využita maximální část plochy tiskárny Prusa i3 MK3S. Hotové 
modely byly doplněny nití a celek pak tvořil jednoduchou demonstrační nečistou 
tensegritu (Obr. 12.).  

 

Obr. 12. Zkompletovaný model. 

Výhodou 3D tisku je možnost měnit měřítko výtisku ve sliceru. Je velmi jednoduché 
vytisknout modely ve zmenšeném měřítku pro frontální pokusy (Obr. 13). 

  

Obr. 13. Změny rozměrů modelu pro tisk úpravou pomocí měřítka. 

K výrobě dřevěné tensegritní struktury byla použita hoblovaná lať o rozměrech 
32 × 18 × 2 000 mm z prodejny UNI HOBBY [9]. Pro námi zvolené rozměry tensegrity byly 
za potřebí dva kusy této latě. 

Z latí bylo nařezáno šest stejných kusů o rozměrech uvedených na Obr. 14. 
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Obr. 14. Výkres základního dílu. 

Pro jednodušší předkreslení před následným řezáním doporučujeme požadovaný tvar 
nejprve narýsovat na tvrdší papír (karton), a ten pak postupně šest krát obkreslit na lať. 

Dále bylo zapotřebí z latě uříznout dva kusy s rozměry uvedenými na Obr. 15. 

 

Obr. 15. Výkres dílu. 

Jako spojovací materiál byly použity vruty se zápustnou hlavou s křížovou drážkou – 
přesněji osm kusů vrutů 4 × 50 mm s celozávitem a dva vruty 4 × 30 mm s částečným 
závitem. Typ vrutů není ničím omezen, použili jsme takové, jaké byly zrovna k dispozici. 

Ze šesti stejných nařezaných částí latě byly sešroubovány dva trojúhelníky. Dále byly 
k trojúhelníkům pomocí dvou vrutů (delšího a kratšího) připevněny poslední připravené 
části latě. Tím vznikly dvě totožné poloviny tensegritní struktury (Obr. 16.). 
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Obr. 16. Polovina tensegrity (již s připevněnými očky). 

Během tvorby první verze dřevěné konstrukce jsme trojúhelník jedné poloviny tensegrity 
provrtali v jeho rozích a druhý trojúhelník ve středu stran. Latě tyčící se do výšky jsme 
provrtali 40 mm od volného konce. Následně jsme konstrukci začali spojovat pomocí 
provázků. Avšak provázky se při práci neosvědčily, po zauzlování se již špatně mění jejich 
délka. Místo nich jsme tedy použili kuličkový řetízek určený pro žaluzie se spojkami, 
u kterého můžeme měnit délku pomocí odstřižení jednotlivých kuliček. Avšak ani tato 
verze nebyla ideální. 

Rozhodli jsme se tedy vytvořit novou konstrukci bez provrtání děr pro spojení. Na místo 
děr jsme našroubovali očka se závitem zavřená (velikost 20, osm kusů) a pro propojení 
jsme použili ocelový řetěz poniklovaný s rozměry oček 8 × 6 × 1 mm. Samozřejmě, 
abychom mohli řetízek zaháknout do očka, museli jsme očko nejprve pootevřít pomocí 
plochých kleští. 

Obě poloviny jsme spojili nejprve uprostřed konstrukce, kde je délka řetízku libovolná. 
Další řetízky již byly napínány tak, aby byl vrchní díl výsledné konstrukce ve vodorovné 
poloze, a rozložení sil v rovnováze. Tudíž tensegrita držela bez vnějšího zásahu. 

Dále jsme vytvořili ještě jednu dřevěnou konstrukci, která měla jednodušší tvar, a tudíž 
byla snadnější na konstrukci. K výrobě byla použita opět hoblovaná lať z UNI HOBBY 
tentokrát o rozměrech 26 × 26 × 2 000 mm [10]. Z ní jsme nařezali jednotlivé kusy 
o rozměrech uvedených na Obr. 17. 
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Obr. 17. Výkresy potřebných dílů. 

Každý rozměr je třeba dvakrát, jen 220 mm čtyřikrát. Následně jsme jednotlivé části spojili 
pomocí vrutů a hřebíků dle Obr. 18. a Obr. 19. 

   

 Obr. 18. Spojení jednotlivých kusů do tvaru U. Obr. 19. Spojení zbylých kusů do tvaru L. 

Dále jsme tyto dvě části spojili dohromady. Tím vznikla jedna polovina tensegritní 
struktury. Druhá se vytvořila totožně. V posledním kroku jsme obě poloviny propojili 
pomocí řetízků a oček (Obr. 20.). 
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Obr. 20. Zkompletovaná konstrukce. 

Použití tří řetízků, oproti čtyřem, zjednodušuje popis rozkladu sil a je pro žáky méně 
komplikované na pochopení principu konstrukce. Přehlednost modelu je vykoupena horší 
stabilitou oproti modelům s více lany. 

Měření 

Měřením siloměry chceme prokázat rozklad sil v tensegritě. Za tímto účelem jsme 
vytvořili dřevěnou konstrukci, na kterou lze pomocí již použitých řetízků připevnit 
bezdrátové siloměry od firmy Vernier (Obr. 21.). 

 

Obr. 21. Dřevěná tensegrita s připevněným siloměrem. 
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Při měření by mělo platit, že prostřední řetízek je napínán stejně velkou silou, jako je 
součet sil u ostatních řetízků. 

Prvním způsobem měření bylo zavěšení siloměrů na všechny řetízky. Avšak v průběhu 
zavěšování se měnily hodnoty na ostatních siloměrech z důvodu vlastní tíhy siloměrů. 
Přičemž na středu tensegrity byly tyto změny nejvíce patrné. Po připevnění všech 
siloměrů nešlo z naměřených hodnot vyčíst důkaz rozkladu sil. 

V druhém způsobu měření jsme použili jeden siloměr. Postupně jsme ho upevnili na každý 
řetízek a určili sílu napnutí. Tím jsme se vyhnuli vzájemnému ovlivnění jednotlivých 
hodnot. 

Pro srozumitelnější formulaci následujících řádků si označíme působící síly v tensegritě F1, 
F2, F3 a F4 (Obr. 22.). 

 

Obr. 22. Síly působící v tensegritě. 

F1 = 6,5 N 

F2 = 4,1 N 

F3 = 1,1 N 

F4 = 1,1 N 

𝐹𝐹′1 = 𝐹𝐹2 + 𝐹𝐹3 + 𝐹𝐹4 = 4,1 + 1,1 + 1,1 = 6,3 N 

𝐹𝐹1 = 𝐹𝐹′1 

6,5 N ≈  6,3 N 

 

Výsledné hodnoty nejsou totožné, s přihlédnutím k přesnosti měření siloměru (±0,1 N) lze 
konstatovat, že jsou hodnoty přibližné. 

Nerovnost sil je pravděpodobně způsobena doprovodným rozkladem sil vzniklým 
v důsledku napnutí řetízků jiným než svislým směrem. 

Z měření je také zjevné, že síla F2 nejvíce vyvažuje sílu F1. Síly F3 a F4 jsou totožné, obě 
vyrovnávají stabilitu a vodorovnost tensegrity. 
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Tensegrity v jiných oborech 

Z ukázek výše je patrné, že s tensegritami se můžeme setkat v architektuře a umění. 
To však není vše. V biologii se můžeme setkat s tensegritním modelem buňky, i DNA má 
strukturu tensegrity. Dalším příkladem je obor robotiky. Tensegritní roboti mohou být 
využiti na prozkoumání neznámých míst, kde působí předem neznámé silové účinky – 
jejich konstrukce je odolná vůči vnějším silám a pohybují se pomocí změny délek 
jednotlivých lan. 

Závěr 

Tensegritní struktury jsou zajímavým příkladem aplikace fyzikálních zákonů. V žácích 
vzbudí zájem jejich zajímavá konstrukce, která jakoby popírala gravitaci. V hodinách fyziky 
mohou být pomůckou při probírání látky rozkladu sil, či praktickou úlohou k sestrojení. 
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