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Přechody a titulky – Pinnacle studio 

Vkládání přechodů 

 

Přechodem se rozumí způsob změny jedné scény v jinou. Standardně je použit tzv. 

ostrý střih, bez jakékoliv úpravy. Pokud chceme, aby střihy byly efektní a zajímavé, 

vkládáme přechody. Galerii přechodů nalezneme v albu pod záložkou Zobrazit 

přechody. Jsou k dispozici jak 2D tak 3D přechody. Přechody vkládáme přetažením 

myší mezi vybrané scény na časovou osu. Přechod lze samozřejmě upravit podle 

požadavků. 
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Vkládání titulků 

 

Titulky slouží k vložení psaného textu do videosekvence. Využívají se jak pro 

uvedení názvu filmu, jeho autorů apod. Titulky vkládáme pomocí čtvrté záložky v 

albu s názvem Zobrazit titulky. 

  

Existují dvě možnosti vložení titulků: 

• volba titulku z alba, podle potřeby jej lze upravit  

• vytvoření titulku pomocí editoru  

 

Vložení titulku se provádí přetažením myší do časové osy, buď přímo mezi scény, 

tím vzniká nová scéna, kterou tvoří samotný titulek – obvykle s černým pozadím. 

Případně lze vložit titulek do překryvné stopy.  

 

Ta umožní přehrát text/video současně s probíhající scénou.  
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