
Sťahovanie hudby z CD 

Hudba alebo iné zvukové nahrávky sa uchováva a prehráva na rôznych médiách. V minulosti 

sme používali médiá ako: lisované platne (LP, SP), magnetofónové pásky (kazety), CD 

(Compact Disc), USB prehrávače a podobné. V súčasnosti je asi najpopulárnejším médiom 

smartphone (inteligentný telefón), ktorý buď má v pamäti tzv. mp3 súbory alebo má prístup 

do internetu na tzv. streamy, ktoré ponúkajú nepretržitý tok hudby. 

Veľa používateľov má domáce zásoby hudby na starších nosičoch a možno niektorí cítia 

potrebu ich prekonvertovať do digitálnej podoby. Postupy na to sú rôzne a v prípade 

lisovaných platní a magnetofónových pások je potrebné aj špecializované technické 

zariadenie (konvertor). Budeme venovať len stiahnutiu zvuku z CD, pretože personálne 

počítače obvykle obsahujú CD mechaniky (prípadne sa dajú dokúpiť externé mechaniky). 

Zároveň je k dispozícii veľké množstvo programov, ktoré dokážu z CD média zdigitalizovať 

(grabovať) zvuk do počítača. Tieto programy majú rôzne typy licencií (komerčné, shareware, 

freeware, OpenSource, ...).  

Medzi programy, ktoré môžeme označiť ako bezplatné patrí napríklad Windows Media 

Player, ktorý je súčasťou operačného systému Windows. Tento program umožňuje okrem 

prehrávania rôznych typov súborov aj konvertovanie (grabovanie) audio súborov z CD diskov 

do niekoľkých typov digitálnych súborov. 

Windows Media Player – spustenie programu 

Windows Media Player (WMP) je program na prehrávanie a zároveň aj na konvertovanie 

(grabovanie) zvukových súborov do počítača a je súčasťou OS Windows. Spustenie programu 

môžete urobiť takto: 

1. Vložte do CD/DVD mechaniky Audio CD. 

2. Pokiaľ nie je OS Windows nastavený inak, spustí sa program Windows Media Player 

. 



3. Pri prvom spustení je treba program nastaviť:  

 
4. Kliknite do kolieska pri texte Odporúčané nastavenie. 

5. Nakoniec kliknite na tlačidlo Dokončiť: 

 
6. Zobrazí sa spustený program Windows Media Player (WMP), ktorý môže mať dve 

zobrazenia: 

a. Prehráva sa  

b. Knižnica  

7. Medzi oboma zobrazeniami sa môžete prepínať klikaním na tlačidlo:  

Pokiaľ sa Windows Media Player nespustí, použite na jeho spustenie tento postup: 



1. V OS Windows10 kliknite na Paneli úloh na ikonu vyhľadávanie (vo Windows 7 

kliknite na tlačidlo štart na Paneli úloh). 

2. V oboch prípadoch sa zobrazí vyhľadávacie pole, do ktorého napíšte Media Player 

(stačí časť slov). 

3. OS Windows vyhľadá aplikáciu (program) Windows Media Player. 

4. Kliknite na vyhľadanú aplikáciu a tým ju spustíte. 

Windows Media Player - kopírovanie a konvertovanie súborov 

Hudba, prípadne hovorené slovo je na CD uložená vo formáte .cda (CD Audio Track 

Shortcut), ktorý nie je možné skopírovať do PC tak, ako bežné súbory: 

 

Preto sa pri ukladaní Audio súborov do PC musí urobiť konverzia (hovorí sa tomu 

grabovanie) do podoby zrozumiteľnej počítaču. V programe Windows Media Player môžete 

konverziu urobiť takto: 

1. V spustenom programe WMP a prepnite sa do zobrazenia Knižnica. 

2. V zobrazení Knižnica si zobrazte celú ponuku na paneli úloh: 

 
3. Najskôr si nastavte formát konvertovania a miesto na kopírované súbory, kliknutím na 

ponuku:  

4. V ponuke kliknite na Formát:  

5. Ďalej si vyberte formát súborov ukladaných do PC: 

 
6. Z týchto formátov je najpopulárnejší formát .mp3 (nebudeme sa ním zaoberať). 



7. Pokiaľ si chcete nastaviť miesto ukladania súborov kliknite v ponuke Nastavenia 

kopírovania a konvertovania na ponuku Ďalšie možnosti 

8. Zobrazí sa ponuka možností kopírovania a konvertovania: 

 
9. Nastavte si vlastné nastavenia a potvrďte ich kliknutím na tlačidlo OK. 

10. Po nastavení kopírovania a konvertovania kliknite na ponuku Kopírovať 

a konvertovať disk CD:  

11. Nastavte vlastnosti ochrany a potvrďte voľbu, kliknutím na OK: 

 



12. Začne sa kopírovanie a konvertovanie: 

 
13. Po skončení sú všetky štvorčeky vľavo prázdne. 

14. Súbory .mp3 nájdete v prednastavenom priečinku (bod 8). 

Windows Media Player – napaľovanie Audio CD 

Prehrávanie a konvertovanie súborov patrí medzi základné funkcie programu Windows Media 

Player. Tento program umožňuje aj opačnú funkciu t. j. vytvoriť z .mp3 súborov CD Audio 

Disk. Toto sa robí technológiou, ktorej sa hovorí napaľovanie. Napaľovanie znamená, že 

pomocou laserového lúča vytvoríme (vypálime) Audio CD. Audio CD sa dajú vytvoriť na 

média s označením DR R (R – recordable – raz nahrávané CD)), prípadne CD RW 

(ReWriteable – prepisovacie CD). Vytvorenie Audio CD napaľovaním môžete urobiť takto: 

1. Vo svojom PC nájdite priečinok, v ktorom sú .mp3 súbory, ktoré si chcete napáliť na 

CD:  

2. V programe WMP kliknite vpravo hore na tlačidlo Napáliť: 

 
3. Vložte CD vhodné na napaľovanie.  



4. Z priečinka, v ktorom máte súbory .mp3 potiahnite myšou súbory, ktoré chcete napáliť 

na disk  a potvrďte napaľovanie. 

 


