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Jak se registrovat
3

Na stránce v3.hudebnibanka.cz
klikněte na tlačítko Registrace.

Zadejte email, pod kterým se budete do 
systému přihlašovat a doplňte své kontaktní 
údaje.
V kolonce Organizace nezapomeňte vyplnit 
Vaši organizaci. Pro odeslání klikněte na 
tlačítko:
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Registrovat se

Registrace

E-mail

jan@novak.cz

Organizace

Typ organizace

TV selfpromo

Souhlasím s obchodními podmínkami

Studio Fontána

Heslo

**********

Heslo znovu pro kontrolu

**********

Jméno

jan

Příjmení

Novák

Telefon

723456789

Země

Česká republika

Registrovat se

TV zpravodajství

TV dokumenty

TV ostatní

rádio

reklama

�lm

student

jiný

Registrace



Po registraci zůstanete přihlášeni a můžete se volně pohybovat v systému. Zatím máte k dispozici pouze 
omezenou nabídku hudby a funkcí. Úplný přístup ke všem skladbám a funkcím budete mít až po aktivaci účtu 
pracovníkem Studia Fontána, který Vás bude kontaktovat telefonicky pro ověření registrace. Po aktivaci účtu je 
nutné se odhlásit a znovu přihlásit do systému, aby se projevily veškeré změny.

Rychlé vyhledávání

Zaregistrujte se 
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Úvod
Type categories, genres, moods, etc.

Vyhledávání
jan@novak.cz

Procházet HlášeníHlášení Chat Oblíbené Archiv

Jak se orientovat v systém
u

Pro změnu hesla nebo odhlášení 
klikněte na tlačítko s Vaším emailem.

Změnit heslo

Odhlásit se

jan@novak.cz
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Dom
ovská stránka

Nejrychlejší způsob jak najít hudbu, kterou potřebujete, je prostřednictvím domovské stránky Úvod. 
Hudební banka ji pro Vás neustále aktualizuje. Najdete zde aktuální výběry pro Vaše použití i nově 
přidané knihovny. To vše přizpůsobené využití, atmosféře i žánru, který hledáte.

Podkresová hudba a promo videaReklama Filmy a seriály
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Úvod
Type categories, genres, moods, etc.

Vyhledávání
jan@novak.cz

Procházet HlášeníHlášení Chat Oblíbené Archiv

Vyhledávání

Rychlé vyhledávání

Vyhledávání je další efektivní způsob, jak se dostat k hudbě, kterou právě potřebujete. Pro vyhledávání můžete 
použít funkci rychlého vyhledávání přímo v navigační liště nebo pokročilé vyhledávání.

Klikněte na obdélník Rychlé vyhledávání s bílým rámečkem a zadejte klíčová slova v angličtině, definující Vámi 
požadovanou skladbu. Klíčovým slovem mohou být žánry, nálady nebo slova spojená s hudbou. Jednotlivá 
slova či slovní spojení oddělujte čárkou. Vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka s lupou nebo pomocí klávesy 
[enter].

Rychlé vyhledáváníPokročilé vyhledávání

7



Pokročilé vyhledávání

Vyberte si z nabízených kritérií. Zvolit 
můžete délku, kategorii, tempo, žánr nebo 
náladu skladby. Vše můžete kombinovat s 
vlastními klíčovými slovy, která napíšete 
do políčka rychlého vyhledávání.

Všechna použitá klíčová slova se zobrazují 

nad výsledky vyhledávání. Pro odstranění 

stačí jednoduše kliknout na       , který 

najdete u klíčového slova:

comedy playful beat

Podobné

Filtry

Rok vydání

abstract

Verze

Label

Nálada 1

Stopáž

RESET

Vyhledávání podobných skladeb.
Pokud chcete začít znovu,
stiskněte reset. 

Modré číslo značí
počet zvolených 
filtrů v nabídce.

Filtrů můžete zvolit i více najednou. 

adventure

aggresive

adventure
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Vyhledávání podobných skladeb

Další funkcí na Hudební bance je vyhledávání skladeb podle hudební podobnosti. Vyhledávat podobné skladby 
můžete pomocí Youtube odkazů nebo mp3 souborů přímo z Vašeho počítače. Případně můžete také použít 
tlačítko “podobné” u každé skladby na Hudební bance. 

V sekci Podobné, kterou najdete po levé straně obrazovky klikněte na tlačítko                                 . 
Po nahrání se skladba uloží do Vaší historie vyhledávání podobných skladeb.

https://www.youtube.com/watch?v=49192x
Vyhledávání

Youtube odkaz zkopírujte přímo z
Vašeho prohlížeče do vyhledávače
Hudební banky.

Podobné 3

Vybrat a nahrát MP3

 Feel it (5:52)

PODOBNÉ

 A New Beggining (5:52)

PODOBNÉ

 Another Day (5:52)

PODOBNÉ

Číslo zobrazuje počet podobných
vyhledávání v historii.

Referenční skladbu můžete
jednoduše odstranit z Vaší historie.

Pokud příště budete chtít znovu nalézt podobnou skladbu 
z historie, klikněte na toto tlačítko.

Vybrat a nahrát MP3
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Podobné

Filtry

Rok vydání

Stopáž

Verze

Label

Nálada

Žánr

Nástroj

RESET

1

Vybrat a nahrát MP3

 Feel it (5:52)

PODOBNÉ

 A New Beggining (5:52)

PODOBNÉ

 Another Day (5:52)

PODOBNÉ

(1998)

Epic Adventure (a) (1:50)26.

skrýt 1 skladbu

A celebration of the great film styles from the 1930s to the present day

A celebration of the great film styles from the 1930s

Ron Goodwin

Stáhnout album jako MP3 nebo WAV

KPM355

PODOBNÉ MP3 WAV TXT

058 LET’S PLAY

(1998)

Epic Adventure (a) (1:50)26.

skrýt 1 skladbu

A celebration of the great film styles from the 1930s to the present day

A celebration of the great film styles from the 1930s

Ron Goodwin

Stáhnout album jako MP3 nebo WAV

KPM355

PODOBNÉ MP3 WAV TXT

058 LET’S PLAY

(1998)

Epic Adventure (a) (1:50)26.

skrýt 1 skladbu

A celebration of the great film styles from the 1930s to the present day

A celebration of the great film styles from the 1930s

Ron Goodwin

Stáhnout album jako MP3 nebo WAV

KPM355

PODOBNÉ MP3 WAV TXT

058 LET’S PLAY

https://www.yo... více než 125 alb a 180 skladeb

Prohlížejte skladby podobné Vaší referenci.

U všech skladeb můžete pomocí tlačítka Podobné vyhledávat podobné skladby.

Skladby, které jste již vyhledávali podle 
reference můžete vyhledávat znovu.
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Projekty

Projekty

Vyhledávání

Akční promo 4

hledaný výraz....

Nový

MP3 WAV

(5:52)
PODOBNÉMP3 WAV

(5:52)
PODOBNÉMP3 WAV

(5:52)
PODOBNÉMP3 WAV

(5:52)
PODOBNÉMP3 WAV

Televizní znělky 9

MP3 WAV

Televizní znělky 9

MP3 WAV

Televizní znělky 9

MP3 WAV

 Feel it

 A New Beggining

 Another Day

Chillout 

Nový

Vytvoření projektu

Projekty slouží k organizaci skladeb, se kterými chcete pracovat. Naleznete je v pravé části obrazovky.
Jednotlivými projekty mohou být pořady, na kterých pracujete nebo konkrétní epizody.
Vaše projekty uvidíte pouze Vy.

V pravé části obrazovky naleznete panel, kde pomocí
tlačítka                vytvoříte projekt.

Zadejte název projektu a potvrďte jej stisknutím klávesy 
[enter].

Vaše projekty uvidíte po přihlášení do Hudební banky
z jakéhokoliv počítače.

Televizní znělky 9

MP3 WAV 

Název projektu přizpůsobte
názvu pořadu nebo číslu epizody,
pro které hudbu vyrábíte.
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Projekty

Archiv

Akční promo 4 skladby
A celebration of the great film styles from the 1930s

Ron Goodwin

OBNOVIT PROJEKT SMAZAT PROJEKT

ZOBRAZIT 4 SKLADBY

Archivované projekty můžete znovu zařadit do
Vašich používaných projektů.

Každou skladbu lze přímo z projektu stáhnout 

na pevný disk pomocí mp3 nebo wav. 

Stáhnout můžete i celý projekt.

Archiv projektu

Projekty, na kterých právě nepracujete, můžete jednoduše přesunout do archivu pomocí tlačítka            
a potvrzením příkazu.

Archivované projekty naleznete v sekci Archiv, kam se dostanete pomocí tlačítka                      v sekci menu.
Archivované projekty lze třídit dle měsíce.

(5:52)
PODOBNÉMP3 WAV

 Feel it
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Práce se skladbam

i

Práce se skladbami

Epic Adventure (a) (1:50)26.
A celebration of the great film styles from the 1930s

Ron Goodwin Zobrazit verze
PODOBNÉ MP3 WAV TXT

Automaticky vyhledá podobnou skladbu.

Přidejte skladbu do Vašeho projektu.Vyberte si alternativní verze skladby. 

Stahujte mp3 nebo wav skladby.

Do projektu je možné vložit skladby přetažením myši, případně kliknutím na ikonu       a výběrem cílového projektu. 
Odstranit skladbu z projektu můžete jednoduše tlačítkem      . Každou skladbu můžete přímo z projektu stáhnout 
do počítače pomocí tlačítek mp3 nebo wav.

Přehrávač

Přehrávač můžete jednoduše schovat. Zde naleznete hlavní funkce přehrávače.

8. Feel it (4:02)
Václav Janout, Patrik Gudev (2015)

               03:27 / 04:02 MP3 WAV

Kliknutím na obrázek se dostanete na celé album. Kliknutím v křivce se můžete dostat do libovolné části skladby.
Hlasitost
přehrávače.
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H

lášení O
SA / Intergram

Vyhledávání

hledaný výraz....

Televizní znělky 9

MP3 WAV 

Televizní znělky 9

MP3 WAV 

Televizní znělky 9

MP3 WAV 

Televizní znělky 9

MP3 WAV 

Vytvořte nové hlášení.

Hudební banka výrazně zjednodušuje vykazování užité hudby. Rychle a jednoduše vytvoříte hlášení o
užité hudbě OSA/Intergram, které obsahuje veškeré požadované informace (autor, interpret, vydavatel atd.). 
Hlášení najdete v panelu projektů (po pravé straně).

V pravé části obrazovky naleznete 
seznam Vašich projektů. Kliknutím 
na tlačítko        vytvoříte nové
hlášení.

Hlášení



zavřít

upravit

Hudební sestava

Užití

Skladby

Vytvořil

Datum výroby Interní Identi�kace IČ: 8796547

Jan Novák - jan.novak@

Ulice a číslo
12000 Město
Česká Republika

DIČ: 

adresa sídla:Jméno / Firma

Název kampaně Výrobce

9. 3.  2016 

Reportáž

vytvořit a stáhnout hlášení jako pdf

druh užití

kód alba název skladby autor internet rok výroby výrobce/nakladatel užitá stopáž
celková
stopáž#

video

reklamní �lm

dokumentární �lm

hraný �lm

reklama

sponzorský vzkaz

znělka a předěly

audio kniha

jiné...

oblast

TV

internet

kino

screen

rádio

veletrh

interní užití

jiné...

rozsah

lokální

regionální

celostátní (ČR)

celostátní (Slovensko)

Evropa

celý svět

jiné...

délka licence

1 rok

neomezeně

jiné...

SPRT68 4 Carousel Lorenzo Cortés Lorenzo Cortés 2015 Studio Fontána 2:33

SPRT68 4 Carousel Lorenzo Cortés Lorenzo Cortés 2015 Studio Fontána 2:33

SPRT68 4 Carousel Lorenzo Cortés Lorenzo Cortés 2015 Studio Fontána 2:33

SPRT68 4 Carousel Lorenzo Cortés Lorenzo Cortés 2015 Studio Fontána 2:33

H
lášení O

SA / Intergram
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Zde vyplňte veškeré požadované informace.

Vyplnění hlášení OSA / Integram

Vyplňte fakturační údaje.
Vyplňené hodnoty se
uloží pro příště.

Uveďte užitou
stopáž
skladby.

Označte druhy
užití, oblast,
rozsah a délku
licence.



vytvořit a stáhnout hlášení jako pdf

H
lášení O

SA / Intergram
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Pro dokončení hlášení klikněte na tlačítko

.

Pro Vaše potřeby se tak
hlášenka stáhne ve formátu PDF.

Hlášení se také automaticky
odešle pracovníkům Hudební
banky, kteří se s Vámi
následně spojí a dořeší vše potřebné.

Dokončení hlášení OSA / Integram



Nová zpráva

Zahájit konverzace...

intercom1@hudebnibanka.cz

Jan

We run on intercom

Vítejte v chatu Hudební banky. Napište
nám zprávu a my Vám co nejdříve

odpovímeChat

Zavolejte nebo napište

Zavolejte nám kdykoliv budete potřebovat poradit. Pomůžeme Vám s vyhledáváním hudby nebo
s čímkoliv, s čím si nebudete na stránkách Hudební banky vědět rady.

S výběrem hudby rádi pomohou naši hudební dramaturgové. 
Dle zadání do jedné hodiny pošlou výběr hudby, který bude přesně dle 
Vašich představ. Rádi pomohou i s projekty, playlisty a 
Hudební bankou. Napište nám na náš chat                      .

Zavolejte nám

Pomůžeme Vám s výběrem hudby
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Kom
ponovaná hudba

Potřebujete složit skladbu, která se podobá Vaší referenci ? Na hlavním panelu klikněte na tlačítko                              .

Poté už jen stačí stisknout tlačítko                                      a my se Vám v krátké době ozveme.

Komponovaná hudba

Komp. hudba

V čem je výhoda?

1.
Kvalita

Pracujeme s předními českými i 
zahraničními autory

3.
Posloucháme vás

Nevybrali jste si z prvních 
ukázek? Neváhejte. Pošleme 

vám další sadu ukázek.

2.
Šetříme čas

V krátké době vám dodáme 
sadu ukázek, ze kterých si stačí 

vybrat tu pravou skladbu

Přemýšlíte o komponované hudbě?
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Kontaktujte Honzu Nedvěda na čísle 602 411 210K
Kontaktujte Honzu Nedvěda na čísle 602 411 210
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Kontaktujte nás kdykoliv budete potřebovat pomoc s hudbou.

Kateřina Stanková   702 019 415
Marek Bláha             722 649 800
Petr Janda                727 986 009



DEF-001


