
GEOMETRIE TE	SEGRITŮ 

Ondřej Machů1 

Abstrakt: 
Stručné pojednání o tensegritech, krátké objasnění principu tensegrity konstrukce. 
Geometrický popis dvou vybraných tensegritů. 

1. Teorie tensegritů 

Slovo tensegrity vzniklo ze slovního spojení „tensional integrity“. Tento termín 
vymyslel Buckminster Fuller jako označení konceptu sochaře Kennetha Snelsona, který 
v roce 1948 začal tvořit konstrukce na principu tensegrity. Podstata je v nastolení 
rovnováhy mezi tlakem způsobeným tíhou daných pevných prvků a tahem, který tyto 
prvky vyvolávají ve svých vzájemných spojeních. V příspěvku se nebudeme zabývat 
konstrukční povahou tensegritů, ale zaměříme se pouze na geometrickou podstatu. Ze 
všech možných pravidelných i nepravidelných tensegritů vybereme jako ukázku dva 
jednoduché tensegrity. 

2. Tensegrit tří podpor 

Three struts tensegrity structure. Vyjdeme z pravidelného trojbokého hranolu, jehož 
podstava je tvořena rovnostranným trojúhelníkem. Pobočné hrany jsou tvořeny pevnými 
podporami (tyče, trámy, …). Rovnostranné trojúhelníky jsou tvořeny lany (obr. 1a). 
Nyní začneme otáčet horní podstavou kolem osy hranolu. Při zachování délky tyčí horní 
podstava s tím jak rotuje, také klesá, tudíž vzniká jistý šroubový pohyb. Na konci 
takovéhoto pohybu bude „kužel“, pevné podpory se o sebe zastaví (otočení o přímý 
úhel π , obr. 1b).  
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Obr.  1: Tensegrit tří podpor 
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My však zastavíme rotaci v úhlu 65π . Tyče tensegritu nyní tvoří přímky jednoho 
regulu rotačního jednodílného hyperboloidu. Lany ještě spojíme konce tyčí tak, aby 
táhly vrcholy horní podstavy proti směru otáčení (obr. 1c). Podobnou úvahou bychom 
mohli sestrojit tensegrit s více podporami, kdybychom přímky jednoho regulu nahradili 
tyčemi a ty pak opět vhodně zafixovali lany proti pohybu dalšího klesání horní podstavy 
a kroucení struktury. 

3. Tensegrit dvanácti podpor 

Cube tensegrity structure. Tensegrit vytvořený z krychle. Krychli „uřízneme“ vrcholy, 
přesněji řečeno sestrojíme řezy rovinami kolmými na tělesové úhlopříčky krychle, které 
mají vzdálenost od středu krychle menší, než je polovina velikosti tělesové úhlopříčky. 
Ze symetrie plyne, že takovými řezy jsou rovnostranné trojúhelníky. Vrcholy krychle se 
tedy rozpadnou na tři body, tzn. že z původních 8 vrcholů krychle získáme 24 vrcholů 
našeho tensegritu. Získané vrcholy ovšem stále leží na hranách krychle. Vytvořené 
trojúhelníky tedy otočíme kolem tělesové úhlopříčky o zvolený úhel α  (obr. 2a). 
V případě, že chceme aby tensegritu zůstala opsána stejná kulová plocha jako krychli, 
promítneme získané vrcholy ze středu krychle na kulovou plochu. Výsledkem je pak 
tensegrit tvořený 12 podporami a 36 spoji (obr. 2b). 
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Obr.  2: Tensegrit dvanácti podpor 

 

4. Závěr 

Tento článek nahlíží na dané téma metodami deskriptivní geometrie. Další má práce se 
však bude spíše ubírat směrem analytického popisu těchto struktur, zejména pomocí 
skládání zobrazení. 
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