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Návod na stažení videa z YouTube do Pohádkového kamínku 
 

K pořízení legální kopie vlastního DVD do pohádkového kamínku potřebujete pouze běžný počítač 

s nějakým nainstalovaným programem pro konverzi videosouborů a s připojením na internet. Tento návod 

předpokládá počítač se systémem Windows v některé z verzí Win 2000, Win XP, Vista, Win 7. 

Jako konverzní program pro videosoubory doporučujeme program Any Video Converter , který je 

volně ke stažení na internetu například na následujícím odkazu jako volně použitelný freeware: 

http://www.slunecnice.cz/sw/any-video-converter/  

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. 

1. Jako první krok tedy stáhněte a standardně nainstalujte tento program do svého počítače, pokud jej tam 

dosud nemáte, a spusťte program Any Video Converter. Po instalaci nastavte jazyk češtinu volbami 

v horním menu: Edit – Language – Czech Čeština  

 

2. V programu Any Video Converter stiskněte tlačítko vlevo nahoře „Stáhnout“ 

 

3. V zobrazeném okně „Import videa z internetu“ do pole „URLs“ nakopírujte internetovou adresu YouTube 

s požadovaným videem. Pak stiskněte tlačítko „Přidat ke stahovaným“. Takto můžete přidat ke konverzi 

více stahovaných videí najednou. 

 

4. V pravé horní části klikněte na ikonu „Výstupní formát“ a zvolte „all“ a „Vlastní AVI film (*.avi) 

 

5. V pravé dolní části nastavte následující parametry (stačí nastavit poprvé, při dalším použití programu již 

budou nastaveny):   Velikost videa 320 x 240, Rychlost videa 512, Počet snímků 25, Zvukový kodek 

mp3,  Zvukový tok 48, Frekvence  44100. Parametry nastavte tak, že vždy klikněte do pravého pole 

s hodnotou parametru a vyberte správnou hodnotu z rozbalovacího menu.  

 

6. Ještě musíte nastavit složku, kam se nahrají výsledné soubory. To provedete tak, že stisknete  menu-

tlačítko „Soubor“ a r rozbaleného menu kliknete na „Vyhledat výstupní složku“.   

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. 

 

7. Nyní je vše nastaveno a tak stisknete tlačítko v horní části „Konverze“. Program Any Video Converter 

postupně nakopíruje do Vámi zvolené složky všechny Vámi vybraná videa do Vámi zvolené složky ve 

formátu, který umí Pohádkový kamínek přehrát. Na obrazovce vidíte postup konverze jednotlivých video-

souborů. 

 

8. 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. Pak tyto AVI 

soubory v PC vymažte, abyste měli v souladu s legislativou (viz dále) jen jednu legální kopii obsahu DVD 

pouze v paměti Pohádkového kamínku. Tím je stažení videí Pohádkového kamínku dokončena. 

 

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

http://www.slunecnice.cz/sw/any-video-converter/
http://www.pohadkovykaminek.cz/ke-stazeni/

