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Základní deska (motherboard, mainboard) 

- Základ počítače 

- Všechno ostatní je k ní nějakým způsobem připojeno 

- Plošný spoj osazený potřebnými obvody, které včetně procesoru tvoří samostatný 

počítač 

- Funkce základní desky: časování celého systému, zajištění komunikace a řízení 

součinnosti jednotlivých částí systému, uchování systémových dat uživatele a jejich 

zpracování 
- Každá základní deska má 

více úchytných děr, kterými 

se s pomocí umělohmotných 

kolíků a distančních sloupků 

upevňuje do skříně  
- Častou poruchou, zejména 

při montáži nebo demontáži 

základní desky, bývá její 

zkratování v důsledku 

špatného připevnění ke 

skříni - je proto důležité 

neopomíjet distanční sloupky 

a umělohmotné podložky 

umístit pokud možno do 

všech otvorů k těmto účelům 

určeným 

     Základní deska 

Patice pro procesor (socket): 

- Místo, kam se připojuje procesor 

- Mnoho druhů – pro každou vývojovou linii vzniká většinou nová patice 

- Nejpoužívanějším typem patice pro Intel je socket 775, 478, 423, 479, T 

ad. 

- Nejpoužívanějším typem patice pro AMD je socket A, AM2, 754, 939, 

940 ad. 

Čipová sada (Chipset): 

- Velice důležitá část základní desky 

- Několik pevně připojených čipů (integrovaných obvodů), které se starají o vzájemnou 

komunikaci jednotlivých součástí (sběrnice, operační paměť, procesor, diskové 

řadiče, porty…) 
- Do chipsetu patří také různá integrovaná zařízení (grafická, síťová, zvuková karta ad.) 
- Na její kvalitě závisí celkový výkon počítače a hlavně jeho další možnosti rozšíření a 

vylepšení 

Socket AM2 pro 

procesory AMD 
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Rozšiřovací sloty: 

- Místa, kam se instalují různé součásti (komponenty) - grafická 

karta, zvuková karta, síťová karta, modem, TV karta ad.) 
- Pro grafické karty se používají nečastěji sloty PCI-Express 

(16x) a AGP (1x - 8x) 
- Pro ostatní komponenty se používají sloty PCI-Express (1x) a 

PCI 

 

 

 

Sloty pro operační paměť (RAM): 

- Slouží pouze k připojení operační paměti, jiné 

komponenty do nich nelze připojit 

Porty: 

- Slouží k připojení různých periferních 

zařízení (USB, VGA, PS/2…) 

BIOS: 

- Zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a operačním systémem 

- Součástí BIOSu je vždy program SETUP, kterým se nastavují 

parametry podle konfigurace konkrétního počítače, které se 

ukládají do paměti CMOS, která je napájena baterií umístěnou 

na základní desce 

- Většinou je umístěn na paměti typu Flash 

- Nejčastější výrobci jsou firmy: AMI, AWARD a Phoenix 

Další integrované součásti 

- Na některých základních deskách může být integrovaná grafická, zvuková, síťová 

karta ad. 

- Obvykle nejsou tak výkonné a kvalitní jako interní či externí 

- Používají se především v přenosných a levných počítačích, nebo na počítačích pro 

jednoduchou kancelářskou práci 

Propojky (jumpery): 

- Skupina kontaktů (pinů), které můžeme spojit  

- Na základní desce je velké množství jumperů 

Sloty pro rozšiřovací 

karty na základní desce 

Sloty pro operační paměť typu DIMM 

Porty na základní desce MSI 

BIOS od firmy AMI 



Autor: Marek Liška www.nasprtej.cz Hardware: Základní deska 

  Ročník: 1. 

 

 

3 

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové          © Úpravy může provádět pouze tým serveru www.nasprtej.cz. 

 

- Propojením určitých kontaktů lze nastavit stanovenou vlastnost základní desky 

- Funkce jednotlivých jumperů naleznete v dokumentaci základní desky nebo 

vytištěné na základní desce 

- Propojky jsou i na jiných komponentech (pevný disk, mechaniky 

CD a DVD ad.) 

Přepínače (switche): 

- Miniaturní součástky 
- Používají je především starší desky 

- Označují se jako switch a bývají sdruženy do větších celků 

Další důležité parametry 

- Rozměry základní desky, rychlost různých typů sběrnic (velice důležitý parametr je 

rychlost sběrnice FSB), maximální velikost paměti, počet slotů na desce, řadiče disků, 

chlazení čipové sady ad. 
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Jumpery s popisem 

Nákres pole přepínačů  

 


