
Paměťové média 
 

Paměťová karta - elektronické zařízení sloužící k ukládání dat.  

Obvykle je založena na paměti typu flash EEPROM. Je to malé, kompaktní zařízení s relativně vysokou 

kapacitou, odolné vůči vibracím, magnetickým a elektrickým polím.  

 

Typ karty 
 

 Compact Flash (CF) 

Většinou označeny zkratkou CF, v současnosti se užívají především v digitálních zrcadlovkách.  

CF karty jsou k dostání i ve vysokých kapacitách, momentálně až 128 GB.  

Existují od roku 1994. 

 

 Paměťové karty typu SD  

Nejvíce rozšířeným typem jsou karty Secure Digital, tedy zkráceně označovány jako SD. 
 

Kapacita karty 

SD (Secure Digital) - formát vzešel původně z karet typu MMC. Označení SD užívají 

všechny karty s kapacitou do 2GB.  

 

SDHC (Secure Digital High Capacity)  - až do 32 GB. Starší čtečky karet typu SD si 

s těmito kartami neporadí, ale všechna zařízení, která nyní čtou karty typu SDHC jsou schopna 

zpětně přečíst i zapisovat na karty typu SD.  

 

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) – od 32 GB do momentálně 256 GB. Tento 

standard však teoreticky umožňuje vyrábět karty až do kapacity 2 TB. Zařízení jsou schopna 

zpětné kompatibility s SD a SDHC formáty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlost paměťové karty 
 

rychlost zápisu (MB/s) - důležité při focení a natáčení videa (jak rychle lze na kartu zapisovat fotky a video) 

rychlost čtení (MB/s) - jak rychle lze fotky přenést z karty na jiné zařízení (např. při kopírování do počítače) 

 

V případě SD karet se používá rozdělení dle takzvaných "tříd" neboli "class".  

Číslo třídy garantuje minimální rychlost, kterou karta musí dosáhnout při zápisu i čtení: 

  

 Class 2 - garantuje rychlost 2MB/s a je vhodná jen na běžné focení 
 

 Class 4 - garantuje rychlost 4MB/s a je vhodná na HD video i pomalejší 

sekvenční snímání 
 

 Class 6 - garantuje rychlost 6MB/s a je vhodná na HD video i 

sekvenční snímání 
 

 Class 10 - garantuje rychlost 10MB/s a je vhodná na Full HD video a 

velmi rychlé sekvenční snímání 

 

UHS-I a UHS-II - pro ještě rychlejší karty se používá značení UHS, jsou 

vhodné na datově objemné video a velmi rychlé sekvenční snímání  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_pam%C4%9B%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Flash_pam%C4%9B%C5%A5
https://www.megapixel.cz/compact-flash-cf
https://www.megapixel.cz/securedigital-sd
https://www.megapixel.cz/securedigital-sd
https://www.megapixel.cz/securedigital-sd
https://www.megapixel.cz/securedigital-sd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


