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Uložení projektu a export dat 

 

Chcete-li se v budoucnu vrátit k úpravám projektu, uložte soubor ve formátu 

AUP (Audacity project file).  

 

V nabídce Soubor vyberte příkaz Uložit projekt nebo stiskněte klávesovou 

zkratku Ctrl + S.  

 

Při prvním ukládaní se zobrazí dialog s varovánim, ve kterém zaškrtněte políčko 

Toto varování znovu nezobrazovat a klepněte na tlačítko OK.  

 

V dalším okně zvolte umístění souboru, vložte jeho pojmenovaní a klepněte 

na tlačítko Uložit. 
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Další možností je exportovat 

soubor do oblíbeného formátu 

MP3.  

 

V nabídce Soubor zvolte příkaz 

Exportovat. Automaticky se 

otevře dialogové okno Upravit 

metadata, ve kterém lze do 

souboru doplnit komentáře či 

informace o autorovi.  

 

Metadata nejsou povinná, proto 

stačí, když rovnou klepnete na 

tlačítko OK. 
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V dialogovém okně Exportovat soubor 

zvolte složku pro umístěni a do pole 

Název souboru vložte pojmenování.  

 

Klepněte na šipku u políčka Uložit jako 

typ a v rozbaleném seznamu označte 

možnost Soubory MP3. Pak už jen stačí 

klepnout na tlačítko Uložit a chvíli 

počkat, než skončí export dat. 
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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. 
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