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Nastavení domácí sítě 



Nejčastější nabídky 

• základem sítě zařízení od poskytovatele internetu 

– O2 

– T mobile 

– UPC 

• všechny tyto společnosti nabízí nejčastěji 
připojení ADSL a nastavení modemů je velice 
podobné 



O2 / T-mobile 

• nabízí tzv. samoinstalační balíček 

– Pošle balíček, který si sami naistalujete. 

• jakmile máte připojení k internetu, máte 
základ pro vytvoření celé domácí sítě 

• cena připojení  



Pomocí telefonní pevné linky 

• ZyXEL Prestige 660HN-T3A 

– ADSL2+ modem 

– 4 × Ethernet port 

– WiFi 

– Diodové ukazatele 

– Vnitřní anténa 

– Podpora O2 TV 

• cena modemu - 1599 Kč 

• při odběru internetu či O2 TV - 984 Kč 

 

 



Připojení stanice 

• většinou velice jednoduché nastavení sítě 

Windows XP Windows 7 



Připojení stanice kabelem 

• protože modem firmy O2 má většinou 
–  přednastavenou adresu na 10.0.0.138 

– funkční DHCP server 
• u něj můžeme později změnit rozsah adres 

• přidělit IP adresy počítačům dle MAC adresy 

• stačí:  
– připojit modem k napájení 

– připojit kabely dle návodu 

– nastavit protokol TCP/IP dle obrázku 

– a internet by měl fungovat 



Připojení stanice 

• obdobná situace je 
poskytnutí 
samoinstalačního 
balíčku od firmy T- 
mobile, kteří 
poskytují pro službu 
ADSL i stejný 
modem 

 



Připojení pomocí Wifi 

• použití bezdrátového připojení: 

– stanice vybavená příslušným adaptérem 

– notebookem 

– tiskárnou 

– smart telefonem 

– tabletem 

– iPadem 

– herní konzolí apod. 



Připojení pomocí Wifi 

• pro konfiguraci bezdrátového připojení je 
nutné, zvlášť v oblastech, kde je vysoká 
koncentrace počítačů nastavit zabezpečení 

• nastavení správného kanálu pro komunikaci 

• proto musíme u všech zařízeních, která 
chceme v síti provozovat zjistit jaký způsob 
zabezpečení podporují 



Připojení pomocí Wifi 



Připojení pomocí Wifi 

• poté jdeme do nastavení modemu, většinou 
tak, že zadáme adresu modemu do prohlížeče 

• např. MS IE, Mozila Firefox 

– Většinou 10.0.0.138 

– Poté by se mělo objevit rozhraní modemu 
 



Připojení pomocí Wifi 

• poté nastavíme jméno připojení 

– připojení (SSID) 

• způsob zabezpečení 

– WEP, WPA, WPA2 

• podle způsobu zabezpečení nastavíme 
příslušné heslo pro přístup do sítě 



Sdílení 

• po připojení všech prostředků do sítě musíme 
nastavit sdílení jednotlivých prostředků 

– časté sdílení 

• tiskárny 

• data v počítači 

• synchronizace dat 

• úložiště dat 

• video servery apod. 



Sdílení 

• mezi počítači můžeme nastavit sdílení pomocí 
domácí skupiny 

– sdílení tiskáren, ať přes sdílení počítače 

– nebo nastavení síťové tiskárny 

– sdílet můžeme i fotky, videa a zvuky např. televizí 

– i ostatními zařízeními v síti 



Sdílení 

• můžeme pomocí vhodného úložiště zálohovat 
data na internetu 

• nebo pomocí NASu vytvořit úložiště vlastní, na 
které můžeme pomocí internetu přistupovat 

• zároveň při použití pole RAID máme pomocí 
NASu i celkem bezpečnou zálohu dat 



Závěr 

• nastavení domácí sítě je závislé na typu 
balíčku a modemu v něm obsaženém 

• zákazník, který je průměrným uživatelem 
počítače, většinou instalaci za pomoci návodu 
úspěšně zvládne 

• prvotní nastavení je většinou velice 
jednoduché  
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