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Instalace doplňků 

 

Chcete-li v tomto programu exportovat soubory do oblíbeneho formátu MP3, 

budete navíc potřebovat doplněk s názvem Lame MP3 Encoder, který rovněž 

naleznete webu programu. 

 

Instalace tohoto doplňku se velmi podobá instalaci samotného programu.  

 

Instalaci spustíte tlačítkem Otevřít. Otevře se dialogové okno, ve kterém 

klepněte na tlačítko Next. V další části zaškrtněte políčko I accept the 

agreement, čímž potvrdíte souhlas s licenčními podmínkami.  
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Další kroky instalace vždy 

jen potvrďte klepnutím na 

tlačítko Next a v poslední 

fázi klepněte na tlačítko 

Install. 

 

Celý proces ukončíte 

klepnutím na tlačítko 

Finish. 
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Dále nainstalujeme také doplněk s názvem FFmpeg import/export, který rozšíří 

práci v programu Audacity o řadu dalších audio formátů (např. AC3, WMA, M4A)  

a umožní vám importovat hudbu také z video souborů. 

Tlačítkem Otevřít spustíte instalaci tohoto doplňku, který také naleznete  

na oficiálním webu programu.  

 

Všechny části průvodce stačí potvrdit tlačítkem Next a v závěru klepněte  

na tlačítko Install. Instalaci doplňku FFmpeg import/export ukončete klepnutím  

na tlačítko Finish. 

 

Příslušné knihovny nainstalovaných doplňků bude potřeba lokalizovat přímo  

v programu. V nabídce Úpravy proto zvolte příkaz Preferences (Nastavení). 

Otevře se dialogové okno, v jehož levé části klepněte na odkaz Libraries 

(Knihovny).  
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Ve skupinových rámečcích 

Knihovna pro export do MP3 

a FFmpeg Import/Export 

Library klepněte vždy na 

tlačítko Locate a potvrďte 

nastavené umístění souboru s 

příponou *.dll klepnutím na 

tlačítko OK.  

 

Nastavení celého dialogu 

potvrďte klepnutím na další 

tlačítko OK. 
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