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Návod na stažení videa 4:3 z YouTube do Pohádkového kamínku 
 

K stažení videa z YouTube do pohádkového kamínku potřebujete pouze běžný počítač 
s připojením na internet. Tento návod předpokládá počítač se systémem Windows v některé z verzí 
Vista-32, Win XP, Win 2000, Win 2003 nebo Win 7.  

Program pro toto stažení je doporučen „YouTube Downloader HD“ , který je volně ke stažení 
na internetu například na následujícím odkazu jako freeware: 
http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/download_manazery/youtube-downloader-hd/ 
 

Poznámka 1: Smluvní podmínky využívání služby YouTube zakazují stahování videí, pokud u nich 

není speciální odkaz pro stahování. Abyste stoprocentně vyšli vstříc dikci podmínek, měli byste si tuto skutečnost 
před stahováním vždy ověřit. Těžko ovšem říci, jaká je právní vymahatelnost těchto ustanovení. Mnohé tuzemské 
televize ve svém vysílání videa z YouTube běžně využívají, což je s těmito podmínkami také v rozporu. Níkdo je 
za to nepostihuje, i když jejich vysílání sledují miliony diváků. 

 
Poznámka 2: Freeware je forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale 

volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za 
úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob použití. Autoři poskytují software pod touto licencí 
většinou pro vlastní uspokojení, prosazení pokrokového nápadu či prostě pro dobro všech.  

 
Poznámka 3:  Pokud je vybrané video na YouTube širokoúhlé, tj.v jiném poměru stran formátu 

obrazu než 4:3, výsledný soubor je větší šířky než 320 pix a je jej  třeba ještě následně zkonvertovat programem 
Any Video Converter do rozměrů videa 240 x 320 bodů. Návod na tuto konverzi naleznete na 

http://www.pohadkovykaminek.cz/ke-stazeni/   
 

1. Jako první krok tedy stáhněte a standardně nainstalujte tento program do svého počítače, 
pokud jej tam dosud nemáte, a spusťte program „YouTube Downloader HD“.  

 
2. Rozklikněte šipečkou první editovatelné políčko „Download“ a vyberte z rozbalené nabídky 

výstupních formátů volbu „FLV video – 240p“. Tato volba zajistí, že výstupní soubor bude typu 
FLV a bude mít rozlišení s počtem řádků 240. Pokud chcete mít výstupní soubor typu AVI, 
označte první zaškrtávací políčko popsané jako „Convert FLV to AVI (XVID)“ . Pohádkový 
kamínek umí přehrát oba tyto formáty FLV i AVI. 
 

3. Do políčka „Video URL“ nakopírujte internetovou adresu stahovaného videa. Nejjednodušeji to 
provedete pomocí kláves „Ctrl+C“ a „Ctrl+V. konkrétně v internetovém prohlížeči spusťte 
vybrané video, označte myší celou internetovou adresu (www…. Nebo http.. v horním políčku 
prohlížeče), pak stiskněte Ctrl+C, přepněte na okno programu YouTube Downloader HD, 
kurzor myší nastavte do políčka „Video URL“ a pak stiskněte Ctrl+V. Adresa stránky 
s vybraným videem se nakopíruje do políčka „Video URL“. 
 

4. Ještě musíte nastavit složku, kam se nahrají výsledné soubory, v políčku „Save to:“. To 
provedete tak, že stisknete  tlačítko „Browse“ za tímto polem. V následně otevřeném okně 
s názvem „Vyhledat složku“ vyberte složku na pevném disku počítače, do které chcete nahrát 
výstupní video soubory.  Ve vámi vybrané složce bude po provedení konverze vytvořena 
složka „AVI“, v které naleznete výstupní AVI videosoubory pro Pohádkový kamínek. 
 

5. Po zadání těchto parametrů stiskněte tlačítko vpravo dole „Download“. Zahájí se stahování a 
zároveň konverze do formátu vhodného pro Pohádkový kamínek.  

 
6. Po dokončení konverze všech vybraných souborů nahrajte vytvořené AVI soubory do paměti 

Pohádkového kamínku do nějaké podsložky složky USER, například do již připravené složky 
„USR_Moje_Oblibena_Videa“  nebo si vytvořte ve složce USER novou složku vlastní. Tím je 
nahrání Vámi vybraného videa z YouTube do Pohádkového kamínku dokončena. 
 

Tento postup naleznete na http://www.pohadkovykaminek.cz/ke-stazeni/  
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