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Pevný disk, HDD (Hard Disk Drive) 

- Zařízení, na kterém jsou uložena všechna data (programy, 

dokumenty, filmy, hry atd.) 

- Velmi výhodný poměr kapacity a ceny disku, doprovázený 

relativně vysokou rychlostí 

- Data se při odpojení disku od napájení neztrácí a počet přepsání 

uložených dat jinými je prakticky neomezen 

- Běžně se používají i ve spotřební elektronice (MP3 přehrávače, 

videorekordéry, kamery ad.)  

Rozdělení: 

a) Interní disk - pevný disk uložený uvnitř počítače 

b) Externí disk - pevný disk uložený mimo skříň počítače připojen přes nějaký typ 

rozhraní (USB,        FireWire, Serial ATA…) 

Velikost disku:  

- Udává se v palcích a značí průměr ploten disku (1”, 2.5”, 3.5“…) 

- 3.5” disky se používají v klasických stolních počítačích 

- 2.5” disky se používají v přenosných počítačích a pro přenosné externí disky 

 

Kapacita disku:  

- Parametr, který nám říká, jak velké množství dat je možno na daný disk uložit 

- V současnosti mají pevné disky kapacitu kolem 150 GB – 2 TB 

Rychlost otáček:  

- Údaj, který nám říká, jak rychle se otáčí plotny uvnitř pevného disku 

- Čím větší rychlost otáček, tím rychleji pracuje disk 

- Rychlost otáček se dnes pohybuje od 3600 do 15000 otáček/minutu 

- Nejběžnější rychlost je v dnešních počítačích je 7200 otáček/ minutu a v přenosných 

počítačích je 5400 otáček/ minutu 

 

Vyrovnávací paměť:  

- Podobně jako např. procesor nebo vypalovačka používají i pevné disky vyrovnávací 

paměť (Cache) 

- Načítají se do ní data z disku a přenášejí se dále na sběrnici 

- Vyrovnávací paměť je daleko rychlejší než pevný disk → rychlejší přístup k datům 

- Dnešní disky používají vyrovnávací paměť o velikosti 2 - 16 MB - standardní 

velikost je 8 MB 

 

Přístupová doba:  

- Vyjadřuje rychlost (v milisekundách [ms]), s jakou disk vyhledává data 

 

 

Interní pevný disk (bez vrchního krytu) 
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Přenosová rychlost:  

- Určuje, kolik dat se přenese za určitou dobu 

- U pevných disků se udává v Megabytech za sekundu (MB/s) 

- Má na ni vliv několik faktorů: přenos z disku do řadiče, zpracování dat v řadiči a 

přenos z řadiče do paměti 

- Výrobci často uvádějí hodnoty, které v praxi nelze dosáhnout 

 

Rozhraní:  

- Říká nám, jakým kabelem (sběrnicí) můžeme disk připojit k základní desce 

- Dnes se používají nejčastěji tato rozhraní: Paraler ATA, Serial ATA, USB, FireWire, 

SSCI…  

 

Části pevného disku a funkce:  

- Pevné disky využívají jako princip zápisu magnetizování materiálu naneseného na 

discích pomocí čtecích a zapisovacích 

hlaviček 

 

- Plotna – disk se skládá z jedné, nebo 

více ploten, na něž se mohou data 

zapisovat z obou stran  

- Hlava – čtecí a zapisovací hlavu má 

každá strana plotny jednu; hlavou 

pohybuje krokový motor tak, aby 

pokryla plochu plotny a mohla z ní 

číst/zapisovat  

- Stopa – plocha plotny je logicky 

rozdělena na stopy – soustředné kružnice 

na disku  

- Sektor – stopy se logicky rozdělují na 

výseky – sektory  

- Cylindr – všechny stopy na plotnách se stejným číslem 

 

 

 
 

 

 

 

 

Části pevného disku 
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