
STRUNY 

 

Struny jsou typický spotřební materiál, stále a velmi často měněný podle potřeb hudebníka. Je to zboží 
křehké, s velmi krátkou zvukově ideální životností, náchylné k nejrůznějším druhům mechanického či 
chemického poškození a bez jakékoli možnosti regenerace.  

Žádná výrobci udávaná záruční či optimální doba bezchybné funkce struny není. Není ji možné ani 
vypočítat, ani odvodit, je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech: na způsobu a technice hry, 
způsobu ladění či přelaďování (užívání dolaďovačů), způsobu potažení, způsobu seřízení, 
prokluzování struny na kobylce při ladění (nesmí se zasekávat - namažte zářezy v kobylce i na pražci 
vždy před výměnou strun tuhou), správném zavedení konce struny bez ostrých úhlů a zlomů přes 
pražec do kolíčníku, správném vycentrování kuličky a vedení struny tak, aby nebyla překroucena atd.  

Zásadní je pro životnost struny také to, v jakých podmínkách je nástroj používán - teplotní a vlhkostní 
výkyvy, chemická agresivita prostředí a hráčova potu. Všeobecně se dá říci, že relativně nejdelší 
životnost mají struny s jádrem kovovým a jednoznačně nejnižší struny s jádrem umělým. Používáte-li 
struny se syntetickým jádrem, používejte dolaďovač jen na kovovou strunu E, značně si tak 
prodloužíte životnost spodních strun. 

Struny nečistěte agresivními čistícími prostředky, nové modely hladkých strun s příměsmi drahých 
kovů to nevyžadují. Stačí jen po hraní otřít suchým kapesníkem a případně jednou za čas ošetřit 
povrch k tomuto účelu vyráběným čističem strun nebo olejem na struny (zejména střevové), aby 
nezestárly.  

Při dobrém zacházení, při bezchybném seřízení nástroje a decentním používání mohou na nástroji 
vydržet struny napjaté mnoho měsíců, je to však pro praktické potřeby jen teoretická úvaha.  Tak jako 
vám nejnáročnější klasičtí kytaristé doloží, že již třetí den mohou být některé struny ze sady nepřesné 
v ladění, musí se u smyčcových nástrojů vrchní struny měnit automaticky často (u profesionálů  
s vysokými tónovými požadavky obvykle každý měsíc).  

Pro zachování ideálních zvukových vlastností mezi jednotlivými strunami v sadě (ladění v kvintách, 
ztráta barvy tónů z důvodu vytahání a ztráty pružnosti zejména u umělého jádra) je však nutno měnit  
i spodní struny, resp. celý houslový potah v běžné praxi alespoň třikrát do roka, u violoncell  
(s výjimkou vrchních A + D) a kontrabasů z důvodu jejich mohutnosti a tedy delší životnosti za cca  
9 - 12 měsíců.  

Potahuje-li hráč nový potah nechť si zkontroluje, zda délka strun odpovídá nástroji, rozbalenou strunu 
projede v prstech, není-li na ní nějaká nerovnost, pecka či deformace opředení vzniklá poškozením při 
přepravě nebo defektem přehlédnutým výrobcem při balení. Nalezne-li takovou vadnou strunu, nechť 
ji okamžitě v originálním obalu, obsahující většinou pro výrobce potřebné kódy, doručí k reklamaci 
prodejci, u kterého zboží zakoupil. Nenalezne-li nic zásadního, je-li struna nová a má-li uživatel dobře 
seřízený nástroj, neměla by z žádného důvodu prasknout, neboť při výrobě a opřádání již zažila tah  
a test s větším napětím, než jakého se může dočkat nyní při regulérním potažení na nástroj. Struna 
použitá a rozpředená, prasklá nebo hraná bez tónové kvality se reklamovat nedá.  


