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Vlastnosti a možnosti programu AudaCity 

a) nahrávání 

 

Audacity může nahrávat "živý" zvuk z mikrofonu, či jiného vnějšího 

zdroje, digitalizovat nahrávky z páskových kazet, vinylových desek 

nebo minidisků. Pomocí některých zvukových karet lze zachytávat 

také streamované audio z internetu. 
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Nahrávání z mikrofonu 

 

V případě, že chcete 

nahrávat do programu z 

mikrofonu, který je připojen 

k Vašemu počítači, stačí 

pouze klepnout na tlačítko 

Record v záhlaví programu. 

Ještě předtím ale v 

rozbalovací nabídce 

nastavte Hlasitost mikrofonu 

a přizpůsobte ji daným 

podmínkám. 
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Import hudebních souborů 

 

Máte-li k dispozici např. na 

pevném disku Vašeho počítače 

zvukové soubory (MP3, WAV) a 

chcete je nějakým způsobem 

upravit v rámci programu 

AudaCity, importujte je. 

Soubor -> Import -> Zvuková data 
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Export 

 

V případě, že chcete 

editovanou skladbu exportovat 

v dané úpravě do vybraného 

formátu, postupujte takto: 

Soubor -> Exportovat 



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Uložení 

 

V klasickém okně pro volbu 

uložení souboru poté zvolte 

Uložit jako typ formát, který 

chcete získat (MP3, WAV nebo 

jiný). 
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