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Stříhání zvukové stopy 

 

Pokud si přehrajete zaznamenaný zvuk, tak zřejmě zjistíte, že některé jeho 

části by bylo vhodné odstranit. Přidržte levé tlačítko myši a tažením označte 

tu část stopy, kterou si přejete vymazat.  



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

Označený výběr je možné dále rozšiřovat na obě strany kurzorem ve tvaru 

ručky. Nakonec stiskněte tlačítko Delete nebo klávesovou zkratku Ctrl + K. 

Chcete-li v nějakém audio záznamu zachovat pouze vyznačený výběr  

a ostatní části smazat, klepněte na Editačním panelu nástrojů na tlačítko 

Oříznout nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + T. 
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Někdy je potřeba označený výběr stopy zaměnit za ticho. K tomuto účelu 

slouží buď tlačítko Ticho na stejném panelu, nebo klávesová zkratka Ctrl + L. 
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Záznam můžete v libovolném místě také rozdělit. Klepněte myší do určité části 

stopy a v nabídce Úpravy zvolte příkaz Rozdělit, případně Rozdělit a Nový. 

Rozdělení lze provést také na výběru. V tomto případě použijte příkaz 

Rozdělit a vymazat. 

 

Někdy je zase potřeba určitou část záznamu zkopírovat či přesunout na jiné 

místo. Opět nejprve označte část stopy myší. Zkopírování provedete stiskem 

klávesové zkratky Ctrl + C, přemístění stiskem kombinace kláves Ctrl + X. 

Klepněte myší do části záznamu, kam si přejete výběr vložit, a stiskněte 

kombinaci kláves Ctrl + V. 

 

Každou provedenou akci vrátíte rychle zpět stiskem klávesové zkratky Ctrl + Z. 
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