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Návod na převod obsahu DVD do Pohádkového kamínku 
 

K pořízení legální kopie vlastního DVD do pohádkového kamínku potřebujete pouze běžný počítač 

s nějakým nainstalovaným programem pro konverzi videosouborů a s připojením na internet. Tento návod 

předpokládá počítač se systémem Windows v některé z verzí Win 2000, Win XP, Vista, Win 7. 

Jako konverzní program pro videosoubory doporučujeme program Any Video Converter , který je 

volně ke stažení na internetu například na následujícím odkazu jako volně použitelný freeware: 

http://www.slunecnice.cz/sw/any-video-converter/  
 

Poznámka 1: Důležité ! DVD, která  lze podle tohoto postupu převést musí splňovat následující 

podmínky: nesmí obsahovat ochrany proti kopírování a obsah DVD musí být v adresáři VIDEO_TS rozdělen 
na jednotlivé VOB soubory podle dílů daného videoseriálu.  Každý VOB soubor tedy musí tedy vždy 
obsahovat jeden a celý díl video-obsahu DVD. Pokud tomu tak není, převedené AVI soubory obsahují více 
dílů a poslední či první z nich není ve výsledném souboru celý. Pozná se to zpravidla tak, že na DVD 
v adresáři VIDEO_TS není několik téměř stejně velkých  souborů (větší než 1GB), ale více menších souborů 
různé velikosti, jejichž počet odpovídá počtu dílů na DVD. V tom případě je možno DVD takto jednoduše 
zkonvertovat bez potřeby následného střihu.  

Poznámka 2: Freeware je forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale 

volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za 
úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob použití. Autoři poskytují software pod touto 
licencí většinou pro vlastní uspokojení, prosazení pokrokového nápadu či prostě pro dobro všech. 

1. Jako první krok tedy stáhněte a standardně nainstalujte tento program do svého počítače, pokud jej tam 

dosud nemáte, a spusťte program Any Video Converter.  

 

2. Po instalaci nastavte jazyk češtinu volbami v horním menu: Edit – Language – Czech Čeština  

 

3. Vložte vaše DVD, jehož obsah chcete zkopírovat do Pohádkového kamínku, do mechaniky DVD Vašeho 

počítače  

 

4. V programu Any Video Converter stiskněte tlačítko vlevo nahoře „Add Video Files“ 

 

5. V zobrazeném okně „Otevřít“ rozbalte šipkou v horním políčku „Oblast hledání“ a pak vyberte DVD 

mechaniku s vloženým DVD 

 

6. Zobrazí se dva adresáře, které jsou na DVD, a to „AUDIO_TS“ a „VIDEO_TS“. Dvakrát poklepte myší na 

adresář „ VIDEO_TS“.Zobrazí se všechny soubory v adresáři „VIDEO_TS“.  

 

7. Nyní postupně vyberete všechny soubory se jmény VTS_xx_1 , zpravidla kde xx je větší nebo rovno 07 

(ale nemusí to být vždy). Tento multi-výběr provedete tak, že stisknete levé tlačítko Ctrl a spolu s ním 

ťuknete kurzorem nebo myší postupně na všechny vybírané soubory ke konverzi.  Na závěr výběru tedy 

okno „Otevřít“ musí vypadat následovně a počet vybraných souborů musí odpovídat počtu dílů na zadní 

straně obalu DVD. 

 

8. Stiskněte tlačíto „Otevřít“ . Zobrazí se opět hlavní okno programu a postupně se v jeho prostřední části 

zobrazí všechny soubory ke konverzi se svými hlavními parametry.  

 

9. V pravé horní části klikněte na ikonu „Výstupní formát“ a zvolte „all“ a „Vlastní AVI film (*.avi) 

 

10. V pravé dolní části nastavte následující parametry (stačí nastavit poprvé, při dalším použití programu již 

budou nastaveny):   Velikost videa 320 x 240, Rychlost videa 512, Počet snímků 25, Zvukový kodek 

mp3,  Zvukový tok 48, Frekvence  44100. Parametry nastavte tak, že vždy klikněte do pravého pole 

s hodnotou parametru a vyberte správnou hodnotu z rozbalovacího menu.  

http://www.slunecnice.cz/sw/any-video-converter/
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11. Ještě musíte nastavit složku, kam se nahrají výsledné soubory. To provedete tak, že stisknete  menu-

tlačítko „Soubor“ a r rozbaleného menu kliknete na „Vyhledat výstupní složku“.   

V následně otevřeném okně s názvem „Vyhledat složku“ vyberte složku na pevném disku počítače, do 

které chcete nahrát výstupní video soubory.  Ve vámi vybrané složce bude po provedení konverze 

vytvořena složka „AVI“, v které naleznete výstupní AVI videosoubory pro Pohádkový kamínek. 

 

12. Nyní je vše nastaveno a tak stisknete tlačítko v horní části „Konverze“. Program Any Video Converter 

postupně nakopíruje do Vámi zvolené složky všechny Vámi vybrané soubory z DVD do Vámi zvolené 

složky ve formátu, který umí Pohádkový kamínek přehrát. Na obrazovce vidíte postup konverze 

jednotlivých video-souborů. 

 

13. Po dokončení konverze všech vybraných souborů nahrajte vytvořené AVI soubory do paměti 

Pohádkového kamínku do nějaké podsložky složky USER, například do již připravené složky 

„USR_Moje_Oblibena_Videa“  nebo si vytvořte ve složce USER novou složku vlastní. Pak tyto AVI 

soubory v PC vymažte, abyste měli v souladu s legislativou (viz dále) jen jednu legální kopii obsahu DVD 

pouze v paměti Pohádkového kamínku. Tím je kopie DVD do Pohádkového kamínku dokončena. 

 

Tento i Podrobný postup obecné konverze videosouborů na soubory pro Pohádkový kamínek  

včetně obrázků naleznete i na http://www.pohadkovykaminek.cz/ke-stazeni/  

 
Poznámka 3: Legálnost zkopírování DVD pro vlastní potřebu je zakotvena v  

 

Autorském zákonu č. 298/2006 Sb., 

§ 30, Volná užití: 

 

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu  fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého 

nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak. 

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu 

díla. 

(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro 

osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení 

rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny 

díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo   podnikající  

fyzické  osoby  (§  30a)  a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro 

osobní potřebu fyzické osoby. 

( zdroj: http://www.autorskaprava.cz/autorskyzakon.htm#Právo výrobce zvukově obrazového záznamu ) 

  

Co je volné užití pro osobní potřebu?    

Za volné užití se dle § 30 autorského zákona považuje užití rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzické osoby, tedy v rámci 

jejího osobního soukromí, za které se považuje rodina či osoby blízké. Ze zákona však dále vyplývá, že se musí jednat o dílo 

zveřejněné, nesmí být dotčeny technické prostředky ochrany práv - tedy např. prolomena ochrana proti kopírování, kopii si musí 

zhotovit ten, jehož osobní potřebě má sloužit a účel užití musí být skutečně jen pro osobní potřebu zhotovitele. Jakékoliv další užití 

rozmnoženiny pořízené původně v rámci institutu volného užití, např. veřejná projekce, pronájem, půjčování, ale i darování takové 

rozmnoženiny by již bylo protiprávní. Zákon zároveň výslovně stanoví, že volné užití se nevztahuje na počítačový program, 

elektronickou databázi, architektonickou stavbu a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho promítání v kině. Zároveň je  však 

vždy třeba na konkrétní případ volného užití aplikovat ustanovení tzv. třístupňového testu podle autorského zákona, který stanoví, 

že: 

1. výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v zákoně; 

2. pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla; 

3. a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.  

Podmínky volného užití: 

4. jedná se o zveřejněné dílo; 

5. nejsou dotčeny technické prostředky ochrany práv; 

6. kopii si zhotovuje ten, jehož vlastní osobní potřebě má sloužit; 

7. účel a užití výhradně k osobní potřebě. 

( zdroj: http://www.cpufilm.cz/faq.html#1 ) 
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