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Jak používat efekty 

 

Zvukový soubor můžete snadno vylepšit některym z efektů. Nejprve si v hlavním 

okně programu označte myši určitou část zvukové stopy. Chcete-li rychle označit 

celou stopu, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + A.  

 

Seznam efektů naleznete v nabídce Efekty. 

 

Zajímavým efektem je například Úprava rychlosti. V nabídce Efekty vyberte 

příkaz Změnit rychlost. Otevře se dialogové okno, ve kterém upravte rychlost 

tažením posuvníku. 

 

Procento změny směrem doprava (zrychlení) nebo doleva (zpomalení),  

a klepněte na tlačítko OK. Chvíli počkejte, než se efekt nastaví, a pak si skladbu 

znovu přehrajte. 
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Užitečným efektem je postupné přidáváni či 

ubíraní hlasitosti, například na začátku či konci 

stopy.  

 

Vyberte myši část záznamu, která se nachází na 

začátku stopy a v nabídce Efekty zvolte příkaz 

Postupný náběh (Fade In).  

 

Na konec stopy zase aplikujte efekt Do ztracena 

(Fade Out). 
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Jak si poradit se šumem 

 

Téměř v každé zvukové nahrávce se vyskytuje šum, kterého se budete chtít 

zbavit.  

 

Bohužel je smíchán se zvukem, která si zároveň přejete zachovat. 

Odstraňování šumu vždy probíhá ve dvou krocích. Nejprve je nutné načíst šum 

z nějakého tichého místa (např. mezery mezi slovy), teprve pak jej můžete 

odstranit z cele stopy. 

 

Označte část stopy, kde je výrazný šum, a v nabídce Efekty zvolte příkaz 

Odstranění šumu. Otevře se dialogové okno, ve kterém klepněte na tlačítko 

Získat profil šumu.  
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Dále označte část stopy, případně 

stopu celou, a stejným způsobem 

otevřete dialogové okno Odstraněni 

šumu.  

Ve skupinovém rámečku Krok 2 

nastavte míru odfiltrováni šumu.  

Táhlo u volby Redukce šumu 

posuňte mírně směrem doleva a 

klepněte na tlačítko OK. Pokud 

nejste s výsledkem spokojeni, 

stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Z 

a celý postup pro odstranění šumu 

zopakujte s jinými hodnotami. 



Použitá literatura a zdroje: 

NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem na základní škole. Vyd. 2. 

Bedihošť : Computer Media, 2002. 160 s.  ISBN 80-902815-6-7. 

 

NAVRÁTIL, Pavel. Počítačová grafika a multimédia. Vyd. 1. Kralice 

na Hané : Computer Media, 2007. 112 s. ISBN 80-86686-77-9. 

 

[cit. 2013-18-02] dostupné na: 

http://www.kteiv.upol.cz/frvs/ict-kubricky/?page=zvuk-na-pocitaci/uvod 

ČEŠKOVÁ, M. Hudba na počítači. Praha : Grada, 2003.  

ISBN 80-247-0811-6.  


