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Editace záznamů – Pinnacle studio 

Základní postup při editaci záznamu 

 

Přenos videa do počítače 

Kliknutím na záložku Nahrávání 

program nabídne menu, ve kterém  

je možné zvolit zdroj importu videa.  
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Samotná záložka Nahrávání pak vypadá jako na následujícím obrázku. V 

oblasti časové osy je vložen Měřič disku, ten zobrazuje několik důležitých 

informací: 

 

• počet volného místa na disku a kolik hodin záznamu lze na disk nahrát  

• volbu umístění nahrávaných dat na disk  

• přepnutí mezi formátem importovaných dat (DV a MPEG)  

• tlačítko Nastavení – zde lze měnit podrobně parametry nahrávaných   

  videosekvencí, jako jsou zdroj videa, formát videa, preference projektu,  

  videa a zvuku  

• tlačítko Spustit záznam  
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Po spuštění záznamu lze 

sledovat v Přehrávači 

náhled importovaného 

videa a zároveň v Albu 

přibývají jednotlivé 

scény, se kterými lze 

dále pracovat v záložce 

Editace.  
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Editace videa 

 

Přetažením jednotlivých scén z oblasti Alba do časové osy, lze sestavit 

základní rámec projektu. Časové osa u každé vložené scény zobrazí její audio 

a video stopu. Hladinu intenzity audio stopy lze snížit popřípadě zvýšit, podle 

potřeby. Při náhledu využíváme Přehrávač. 
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