
PŘÍRUČKA POUŽITÝCH POJMŮ 

 

STRUNY PRO DRNKACÍ NÁSTROJE 

 
 

Ball End konce strun jsou ukončeny kovovým, kulatým zakončením (kulička), 

akustická, elektrická kytara, mandolína, banjo. 

Bronze Wound vinoucí se drát struny je slitina mědi a cínu (bronz) a zaručuje vyvážený 

zvuk s brilantními basy a vysokými tóny horního rejstříku.  

80/20 Bronze poměrný podíl mědi, cínu ve slitině bronzu vinutého drátu. 

Carbon-Saiten/struny nový vývoj Nylon/Polymeru s větší stabilitou a pevným kmitáním. 

V horním rejstříku vytváří skvěle znějící tóny.  

Flat Wound ovinutí jádra struny plochým drátem. Výsledkem je plochá venkovní 

plocha struny, která minimalizuje nežádoucí zvuk při vybrnkávání na 

strunu, zamezuje usazení nečistot a následnou korozi.  

Flitter-Spinnung označuje ovinutí struny na konci pro natažení.  

F.V.T.S – free vibration top systém speciální struny pro klasickou kytaru s prodlouženým top systémem.  

Goldin super karbon ve zlato/žlutém zabarvení. Vytváří jemný a teplý tón.  

Mensur označuje délku volně kmitající struny – měřeno od sedla ke kobylce.  

Nickel-Round-Wound ovinutí jádra struny kulatým drátem ze slitiny oceli a niklovou 

povrchovou úpravou. Zaručuje delší životnost strun, protože je lépe 

chráněno proti korozi. Měkký pocit při hře, teplý tón a velmi malé 

opotřebení pražců na nástroji při samotné hře.  

Nylon syntetická polymerová vlákna, která jsou odolná proti vlhkosti a výkyvu 

teplot.  

Melodie-Saiten/struny starší označení pro Diskant-struny. 

Phosphor Bronze pomocí přidání podílu fosforu, zajišťuje slitina mědi a cínu (bronz) 

výborné hraní vysokých poloh.  

Plain End holé konce strun – bez zakončení.  

PSP –Technologie (Precision-smooth-polish) – po ovinutí strun je povrch strun leštěn.  

Roundwound ovinutí jádra struny kulatým drátem. Do současné doby nejpoužívanější 

metoda ovinutí kytarových strun.  

Stainless Steel ušlechtilá ocel, která je odolnější proti oxidaci než standardní ocel.  

Silver Plated Copper měděný postříbřený drát. Postříbření je naneseno elektrolýzou. Je 

nejčastěji použito pro ovinutí nylonového jádra strun pro klasickou 

kytaru.  

Titanyl speciální směs polyamidu s použitím titanu a nylonu. Světlý a jasný tón 

s otevřenou brilancí.  


