
PRÁCE SE ZVUKEM 

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

Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni – práce se zvukem 

  

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443,  

                                      Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století 

 

Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská 8, 750 02, Přerov I. – Město 

Číslo šablony: VY_32_INOVACE_35 

Autor: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

Datum (období) tvorby: únor 2013 

Ročník: devátý 

Vzdělávací oblast: základy práce s digitálním zvukem  

Anotace: vlastnosti a možnosti programu AudaCity-mixování několika stop 



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

Mixování několika stop 

 

Několik zvuků lze také míchat dohromady. Například když potřebujete mluvené 

slovo doplnit hudbou. U záznamu slova nejprve upravte jeho hlasitost.  

To provedete vodorovným táhlem mezi symboly + (plus) a – (minus) v levé části 

(záhlaví) stopy. 
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Do takto připraveného projektu přidejte novou stopu. V nabídce Stopy 

klepněte na příkaz Add New (Přidat nový) a pak Stereo stopa, případně 

Nová stopa.  

 

Otevřete soubor s hudební nahrávkou a označte výběr, který 

budete chtít použít. Vybranou část zkopírujte stiskem klávesové zkratky  

Ctrl + C. 

 

Přepněte se zpátky do projektu se záznamem slova, klepněte myší do 

určité části nově přidané stopy a stiskněte kombinaci kláves Ctrl + V. 
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Vložený zvuk ještě posuňte v čase, aby se přesně 

překrýval se záznamem slova.  

 

Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Časový posuv a 

levým tlačítkem myši posuňte vložený záznam tak, jak 

potřebujete. 

 

Na začátek nové stopy lze vložit také ticho, tón nebo 

šum.  

 

Klikněte na začátek stopy a v nabídce Generovat zvolte 

příkaz Ticho nebo Šum.  

 

Otevře se dialogové okno, ve kterém nastavte délku, 

případně další vlastnosti, a klepněte na tlačítko OK. 
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