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Pro převod Vašich videosouborů a stahování videoklipů do formátu vhodného pro Pohádkový kamínek je 
možno použít celou řadu volně šiřitelných i placených programů. Jedním z nejrozšířenějších je program 
Any Video Converter, jehož použití pro tyto účely je dlouhodobě ověřeno a níže popsáno. 
Program Any Video Converter (aktuální verze je 3.3.0) je možno stáhnout z řady serverů, například 
z www.slunecnice.cz .  Pro domácí použití je možno používat program jako freeware licenci zdarma. Po 
instalaci se zobrazí následující úvodní obrazovka programu: 
 

 
1) Jako první je třeba vytvořit si 
na počítači nějakou složku, do 
které bude program ukládat 
výstupní videosoubory ve 
formátu pro Pohádkový 
kaminek.  Řekněme, že to 
třeba bude složka 
C:\PKaminek\Video_output . 
Vytvořte tedy nějakou složku 
třeba tohoto jména. 
 
 
 
 
 
2) Nyní je třeba v programu 
Any  Video Converter  
nastavit, kam má výstupní 
soubory ukládat.  Pro tento 
účel použijeme tlačítko 
„Nastavení“ (1) v levé dolní 
části okna programu.  Po 
kliknutí na toto tlačítko se 
zobrazí nové okno  
„Možnosti“. 
V tomto okně vyplníme či 
vybereme (Procházet...) 
vstupní pole označené jako 
„Výstupní složka“  (2) a 
zapíšeme do něj celou cestu 
k námi vytvořené výstupní 
složce, tedy například 
C:\PKaminek\Video_output . 
Po tomto zadání stiskneme 
tlačítko „OK“ ve spodní části 

okna.(3) 
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3) Nyní je třeba v programu 
nastavit požadovaný výstupní 
formát pro Pohádkový 
kamínek.  Postup je 
následující: 
3a) Klikneme na rozbalovací 
šipku vpravo nahoře (4). 
3b) V rozbaleném menu 
zvolíme (levým tlačítkem 
myši) volbu „Flash video film 

(*flv)“ (5). Po této volbě se 
objeví v pravém sloupci dole 
parametry výstupního 
videosouboru, které je třeba 
nastavit pomocí rozbalovacích 
menu u každého údaje 
následovně: 
 

 
 

 
 
 
 
3c) Velikost videa nastavte na 
320x240 (6) 
 
3d) Rychlost videa nastavte na 
512 nebo 384 (nižší kvalita) 
(7) 
 
3e) Počet snímků nastavte na  
25 (8) 
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Nyní vybereme  video 
soubory, které chceme 
konvertovat pro 
Pohádkový kamínek. 
Klikneme na tlačítko 
„Přidat video“  (9) a 
v nabízeném okně  (10) 
postupně nebo hromadně 
vybereme video soubory ke 
konverzi. Vybrané soubory 
se přidávají do seznamu ve 
střední části okna 
programu.  
U každého vybraného 
souboru jsou vidět jeho 
parametry včetně délky a 
rozlišení. (11) 
 
 
 
 
 
Pokud chceme jako vstup 
použít video např. ze 
serveru YouTube, 
stiskneme tlačítko 
„Stáhnout“  (12) a do 
následně vysvíceného 
okna okna „Import videa 

z internetu“  (13) 
zkopírujeme URL adresu 
daného videa. Obě 
možnosti lze kombinovat. 
 
Jakmile jsou všechny 
soubory ke konverzi 
vybrány, stiskneme 
tlačítko „Konverze“  (14) a 
začne postupně konverze 
všech Vámi vybraných 
souborů. 
Po ukončení konverze jsou 
výsledné zkonvertované 

soubory ve Vámi určené výstupní složce a můžete je nakopírovat do některé složky ve složce USER 
v paměti Pohádkového kamínku.  


