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12. Optické mechaniky a formáty 
Optické mechaniky (ODD - optical disc drive) v PC vyu�ívají ke � tení a zápisu na optická média laserové 
sv� tlo. N� které mechaniky mohou jen � íst z disku, ale v� tšina mechanik umí � tení i zápis. Rekordéry se n� -
kdy nazývají vypalovací mechanika nebo zapisovací mechanika. N� které vypalovací mechaniky podporují 
také LightScribe - vypálení potisku na nezapisovatelnou stranu disku. 
 
Nejd� le�it � jší � ást optické mechaniky je optická hlava skládající se z polovodi� ového laseru, � o� ky pro us-
m� rn� ní laserového paprsku a fotodiody, která p�ijímá odra�ené sv� tlo z povrchu disku.  
Laser pro práci s CD má vlnovou délku 780 nm, DVD 650 nm a Blu-ray i HD DVD 405 nm. � ím menší vl-
nová délka, tím „u�ší“ paprsek laseru, menší „pit“ a tím pádem vyšší hustota záznamu.  

Základní princip vypalování je pro všechny typy op- tic-
kých mechanik stejný:  

 
·  V p�ípad�  jednou zapisovatelných (CD-R, DVD+R, DVD- R, BD-

R): Jednou zapisovatelný disk má na vrstv�  zlata nanesenou organickou vrstvu krytou polykarboná-
tovým základem. Laserový paprsek projde polykarbonátem a propálí organickou vrstvu a� k vrstv�  
zlata a tím vzniká d� lek (pit), tam, kde není polykarbonát propálen, z� stává povrch „nepoškozen“ 
(land). 

·  Pro p�episovatelná (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-RE): je zápis slo�it� jší. U nich 
je mo�né p�edešlý záznam smazat a nahradit novým. Základem je pou�ití materiál� , které mohou 
m� nit svoji strukturu z krystalické na amorfní a zp� t. Jestli�e se tento materiál místn�  oh�eje lasero-
vým paprskem na teplotu p�es 600°C, zm� ní se struktura v tomto míst�  po ochlazení na amorfní. Po-
kud se oh�eje mén�  (kolem 200°C), vrátí se do p� vodního stavu. Paprsek � tecího laseru se od místa s 
amorfní strukturou odrá�í mén�  ne� od místa s fází krystalickou, jsou tedy rozlišeny dva stavy - nula 
a jedni� ka. 

 

Rozlišujeme ješt �  jedno a dvouvrstvá média (ta mají dvojnásobnou kap acitu) 
·  Dvouvrstvá média (DL = dual layer) mají dv�  nezávislé vrstvy odd� lené polopropustnou vrstvou. 

Ob�  vrstvy jsou p�ístupné z jedné strany, ale optika musí zm� nit vzdálenost laserového ohniska. 
U dvouvrstvých je první vrstva s m� lkou rýhou a polopropustnou vrstvou a druhá vrstva s hlubo-
kou rýhou. 

·  Na jednovrstvých médiích (SL = single layer) je vyrobena spirálová rýha v ochranné polykarbo-
nátové vrstv� , která zavede záznamovou hlavu na za� átek stopy. U dvouvrstvých je první vrstva s 
m� lkou rýhou a polopropustnou vrstvou a druhá vrstva s hlubokou rýhou.  

 

Rychlost � tení/zápisu 
U kompaktních disk�  byla jako základní rychlost 1x ur� ena rychlost � tení dat 150 kB/s. To znamená, �e 
rychlost otá� ení musela být zvolena tak, aby i u st�edu média bylo mo�né této rychlosti � tení dosáhnout. P�i 
zachování rychlosti otá� ení (a hustoty záznamu) je logicky mo�né (a vlastn�  i nutné) � íst informace z okraje 
média rychleji. Tuto metodu � tení, p�i ní� je konstantní rychlost otá� ení zachována p�i � tení u st�edu i u ob-
vodu média, ozna� ujeme jako CAV (anglicky Constant Angular Velocity). 
 
Se zvyšováním rychlosti � tení (a tím i zvyšování rychlosti otá� ení média) bylo zhruba u rychlosti 8x dosa�e-
no bodu, kdy pot�ebná rychlost � tení byla u obvodu ji� p�íliš vysoká, aby nedocházelo k chybám. Proto byl 
pou�it motor, který dokázal m� nit plynule rychlost otá� ení (500 otá� ek za minutu pro � tení u st�edu média 
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a� 200 otá� ek pro � tení u okraje média) a p�izp� sobit ji aktuálním podmínkám. Tyto mechaniky ozna� ujeme 
jako CLV (anglicky Constant Linear Velocity). 
U mechanik CLV však jmenovitý násobek základní � tecí rychlosti (nap�. 16x, 52x apod.) ji� neozna� uje 
maximální dosa�itelnou rychlost � tení po celém médiu, ale jen maximální dosa�itelnou rychlost � tení, které 
se dosáhne jen u vn� jšího okraje média. Pou�itím CLV mechanik však bylo mo�né dále navyšovat rychlost 
� tení, co� u�ivatelé p�ivítali. 
 
Nap�íklad rychlosti � tení 4x je dosa�eno p�i otá� kách 800-2000 za minutu (co� je 4x150 = 600 kB/s). Rych-
losti otá� ení jsou samoz�ejm�  limitovány. P�i rychlostech kolem 10000 ot./min., co� umo�� uje rychlost � tení 
52x, u� m� �e dojít k deformaci média, nebo i jeho rozt�íšt� ní. Mechaniky s rychlostí � tení 52x jí dosahují 
jen na obvodu, uvnit� média je rychlost � tení pouze 20x. 
 
Pro DVD média je základní rychlost � tení 1x stanovena na 1,385 MB/s, u Blu-ray se 1x rychlost � tení rovná 
p�enosové rychlosti 6,74 MB/s. 

 

1. CD 
Kompaktní disk (obvykle nazývaný prost�  CD podle zkratky anglického názvu compact disc; hovorov�  
cédé� ko, �ídce podle anglického hláskování [sídý]) je optický disk ur� ený pro ukládání digitálních dat.  
 
Kompaktní disk vyvinuly roku 1979 firmy Sony a Philips jako zp� sob v� rného uchovávání a reprodukce 
hudby. P� vodn�  se na n�  m� l vejít zvukový záznam v délce 60 minut (délka analogového dlouhohrajícího 
„elpí� ka“), ale firma Sony trvala na 74 minutách, aby se na jedno CD vešla celá Beethovenova Devátá sym-
fonie. Dnes jsou CD nej� ast� ji osmdesátiminutová, ale existují i varianty s délkou devadesát dev� t minut. 
Disky delší ne� 80 minut však nemusí být � itelné na všech p�ehráva� ích. 
 
Historicky první album vyrobené ve form�  kompaktního disku bylo The Visitors od skupiny ABBA, a to 17. 
srpna 1982. Na p�elomu 80. a 90. let spolu s klesající cenou p�ehráva��  a disk�  kompaktní disk zcela vytla-
� il p�edtím rozší�ené dlouhohrající gramofonové desky s analogovým záznamem zvuku tzv. „elpí� ka“ (z an-
glické zkratky LP, long play). 
 
Data jsou ulo�ena ve stopách na jedné dlouhé spirále za� ínající ve st�edu média, která se postupn�  rozvíjí a� 
k jeho okraji. Ka�dá stopa m� �e obsahovat digitální zvukovou nahrávku (tzv. audio CD) nebo (po� íta� em 
� itelná) data (CD-ROM). P�í� ný odstup stop je 1,6 � m. Pro � tení kompaktních disk�  se pou�ívá laserové 
sv� tlo s vlnovou délkou 785 nm. 
 
B� �né CD má pr� m� r 12 cm, existuje ale i menší varianta o pr� m� ru 8 cm (ob� as se vyskytují i verze se�íz-
nuté na formát vizitky). Disk má tlouš� ku 1,2 mm. Avšak na disk se zapisuje pouze od 23 mm do 58 mm 
polom� ru. 
 
D� le�ité typy, formáty CD (standardy, ozna� ované anglicky jako „knihy“ r� zných barev): 

·  �lutá kniha (yellow book) - CD-ROM - pro záznam dat, pouze pro � tení 
·  � ervená kniha (red book) - Audio CD 
·  oran�ová kniha (orange book) - CD-R („zapisovatelné CD“; vyráb� jí se prázdná, lze zapsat jednou 

na ka�dé místo, tzn. je mo�né nap�. nejd�íve zapsat jen jednu stopu a dopsat další pozd� ji, pokud je 
médium ponecháno „otev�ené“) a CD-RW („p�episovatelné CD“; lze zapisovat opakovan� ) 



Okruh � . 12 2012/2013 
 

3 
 

 

2. DVD 
DVD (anglicky Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc) je formát digitálního optického datového 
nosi� e, který m� �e obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalit �  nebo jiná data. P�i vývoji DVD 
byl kladen d� raz na zp� tnou kompatibilitu s CD, tak�e se mu DVD disk velmi podobá. 
 
DVD bylo uvedeno na trh v Japonsku roku 1996, ve zbytku sv� ta o rok pozd� ji. Oficiální standard zapisova-
telných/p�episovatelných disk�  DVD-R(W) vytvo�ilo DVD Fórum, které bylo zalo�eno v dubnu roku 1997. 
Ceny licencí na tuto technologii však byly tak vysoké, �e vznikla jiná skupina - DVD+RW Alliance, která 
vytvo�ila standard DVD+R(W), jeho� licence byly levn� jší. Proto dva vzájemn�  si konkurující formáty 
DVD + a -. 
 
Média DVD jsou plastové disky, navenek stejná jako média CD. Disky DVD mají pr� m� r 120 mm a jsou 
1,2 mm silná. Data se ukládají pod povrch do jedné nebo dvou vrstev ve stop�  tvaru spirály (jako CD). Pro 
� tení dat se pou�ívá laserové sv� tlo s vlnovou délkou 660 nm, tedy kratší ne� v p�ípad�  CD; to je jeden z 
d� vod�  jejich vyšší kapacity. Stejn�  tak p�í� ný odstup stop je menší - 0,74 � m oproti 1,6 � m u CD. 
 

Kapacita jednostranných DVD  (dvoustranné si nebude me � íkat) 
·  DVD-5: jedna strana, jedna vrstva, kapacita 4,7 GB (4,38 GiB) 
·  DVD-9: jedna strana, dv�  vrstvy, 8,5 GB (7,92 GiB) 

 

Typy DVD disk �  
·  DVD-ROM – disk pouze pro � tení 

 
Existují t� i typy zapisovatelných a p�episovatelných DVD disk� : DVD-R/RW, DVD+R/RW (plus), DVD-
RAM. 

·  DVD+R/RW (R = Recordable, jen pro jeden zápis, RW = ReWritable, pro p�episování). Formát 
DVD+R je mezi široce rozší�enými formáty nejmladší, kupodivu mladší ne� formát DVD+RW. Dis-
ky DVD+R lze v sou� asnosti b� �n �  zapisovat 16x rychlostí oproti standardní rychlosti DVD, tedy 21 
600 kiB za sekundu. Touto rychlostí trvá zápis na disk p�ibli�n �  10 minut. DVD+RW je p�episova-
telná verze formátu DVD+. Standardní rychlost pro zápis na toto médium je � ty�násobná oproti zá-
kladní rychlosti � tení DVD. DVD+R DL (R = Recordable, jen pro jeden zápis, DL = Double Layer, 
dv�  vrstvy) je typ dvouvrstvého DVD disku. 

 
První mechaniky, které byly schopny zapisovat DVD-R, DVD-RW, CD-R a CD-RW, vyráb� la firma Pione-
er v roce 2001. Kompatibilita však nebyla nejlepší, docházelo k chybné identifikaci medií s ni�ší odrazivos-
tí. 

·  DVD-R/RW (R = Recordable, jen pro jeden zápis, RW = ReWritable, na p�episování, DVD-R DL 
Dual Layer). Formát DVD-R vychází z technologie klasického kompaktního disku, existuje tedy ve 
dvou verzích – verze R, na kterou lze pouze zapisovat, a verze RW, kterou lze p�episovat. Tento 
formát byl navr�en tak, aby byl co nejkompatibiln� jší s lisovanými disky DVD (DVD-ROM). Z toho 
plyne výhoda tohoto formátu, kterou je kompatibilita se staršími mechanikami a p�ehráva� i, které 
vznikly d�íve, ne� se dalo na DVD zapisovat. Tato výhoda se však v dnešní dob�  ztrácí, proto�e 
tém��  všechny vyráb� né p�ehráva� e a mechaniky doká�í p�ehrávat jak DVD-R, tak DVD+R formáty. 

·  DVD-RAM – libovoln�  p�episovatelné médium - dá se s ním pracovat stejným zp� sobem jako s 
pevným diskem. P�íliš se neujalo… 



Okruh � . 12 2012/2013 
 

4 
 

 

3. Blu-Ray 
Blu-ray disk pat�í k t�etí generaci optických disk� , ur� ených pro ukládání digitálních dat. Data se ukládají ve 
stop�  tvaru spirály 0,1 mm pod povrch disku, p�í� ný odstup stop je 0,35 � m=0,00035mm!.  
Všimn� te si, �e na rozdíl od DVD jsou data na Blu-ray ulo�ena hodn�  blízko spodní vrstv�  disku, proto bylo 
vynalo�eno mnoho úsilí, jak vyrobit spodní vrstvu odolnou proti poškrábání (hard coating polymer). Pro 
� tení disk�  Blu-ray se pou�ívá laserové sv� tlo s vlnovou délkou 405 nm. Technologii vyvinula japonská 
firma Sony zhruba v roce 2000 (o 4 roky déle ne� DVD, první filmové tituly na BD vyšly v roce 2006: mj. 
Terminátor, Pátý element....), podílí se na ní také nap�. firma Philips. Název disku pochází z anglického Blue 
ray, tj. modrý paprsek, ozna� ení související s barvou sv� tla pou�ívaného ke � tení. 
 
Tak jako CD, má i blu-ray disk pr� m� r 12 cm (v menší variant�  8 cm) a tlouš� ku 1,2 mm. Disky umo�� ují 
záznam dat s celkovou kapacitou a� 25 GB u jednovrstvého disku, 50 GB u dvouvrstvého disku a� po 80 GB 
u oboustranné dvouvrstvé varianty. � tecí za�ízení pro disky blu-ray jsou vyvíjena s ohledem na kompatibili-
tu s CD a DVD, tj. mají umo�� ovat � tení všech t� í typ�  disk� . 
V únoru 2008 firma Toshiba oznámila zastavení vývoje konkuren� ního formátu HD DVD, � ím� se Blu-ray 
stal de facto nástupnickým standardem nahrazujícím DVD. 
 
Technicky vzato na DVD je obraz ulo�en jako série snímk�  s rozlišením 720×576 bod�  ve standardu PAL, 
resp. 720×480 bod�  ve standardu NTSC, avšak na Blu-ray mohou být jednotlivé snímky filmu ulo�eny bu	  
v rozlišení 1280×720 bod�  nebo 1920×1080 bod� , standardy PAL a NTSC u� zde nefigurují. Tyto video 
módy se ozna� ují jako 720p a 1080i/p (interlace / progressive). Rozlišení se ozna� uje jako HD (high defi-
nition). Samotný obraz je zpracován ve formátu MPEG-2, který byl pou�it ji� u DVD (p�edevším zpo� átku 
uvád� né filmy), nebo modern� jších standard�  MPEG-4 AVC a VC-1, které ve srovnání s MPEG-2 nabízejí 
úsporu datového prostoru p�i srovnatelné kvalit�  obrazu (p�evá�ná v� tšina nov�  uvád� ných film� ). 
 
Zatímco na DVD je standardem šestikanálový zvuk (5.1), Blu-ray nabízí kanál�  a� osm (7.1), umo�� uje po-
u�ití bezeztrátového formátu PCM, speciáln�  pro ú� ely Blu-ray vylepšených kompresních formát�  Dolby 
Digital Plus a DTS-HD High Resolution Audio a rovn� � jejich bezeztrátových variant Dolby TrueHD a 
DTS-HD Master Audio . Pro sedmikanálový zvuk a zejména plné vyu�ití Dolby TrueHD a DTS-HD je za-
pot�ebí samoz�ejm�  i p�íslušn�  vybavený receiver a sada reproduktor� . 
 
Nabídka film�  na Blu-ray se rozši�uje, by�  ješt�  nedosahuje ší�e nabídky DVD. Vzhledem k pomalému po-
klesu cen Blu-ray vypalova� ek a sou� asn�  dlouhodob�  nízkým cenám HDD a Flashdisk�  není pravd� po-
dobné, �e v budoucnu Blu-ray pln�  nahradí formát DVD tak, jako se to stalo v p�ípad�  genera� ní obm� ny 
VHS za DVD. 
 
Poznámka: Díky umíst� ní záznamu jenom 0,1 mm pod povrch je mo�né vyrobit hybridní disk s DVD i Blu-ray záznamem na jed-
né stran�  disku. 
 

Typy Blu-Ray disk �  
·  BD-ROM – disk pouze pro � tení 
·  BD-R – disk k jednorázovému zápisu 
·  BD-RE – p�episovatelný disk 
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Srovnání CD, DVD a Blu-Ray 
Typ média Vlnová délka Velikost pit�  Záznamová rychlost 1× Kapacita 

CD 780 nm 0,6 � m 150 KiB/s 650 MB, 700 MB, 800 MB 

DVD 650 nm 0,32 � m 1350 KiB/s 4,38GB; 7,92GB dvouvrstvé 

Blu-ray 405 nm 0,15 � m 4608 KiB/s 23,3 GB; 46,6 GB 
 
 
 

 


