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Nastavení MS Windows pro 
připojení k síti a síťovým službám 

+ 
služby sítě UPOL 
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Nastavení IP 
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Nastavení IP 
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Nastavení IP 
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Nastavení IP 

Váš router 

Pevná IP adresa Vašeho PC 

DNS servery 

Maska Vaší sítě 

DHCP – automaticky 
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Opakování matka moudrosti… 
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Nastavení DHCP (IPv4) 
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Nastavení DHCP (IPv6) 
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Služby sítě UPOL 

WEB: http://cvt.upol.cz 
 
Služby: 
• registrace doménových jmen pod doménou UPOL.CZ včetně 

případných reverzních záznamů 
• konzultační činnost pro registraci jiných domén než UPOL.CZ 
• archivace-obnova systémových a uživatelských dat 
• systémová a síťová podpora celouniverzitním aplikacím 
• server služeb SLPDA, DNS, WINS, DHCP 
• konfigurace a dohled nad síťovou infrastrukturou 
• konfigurace bezpečnostních politik 
• intranetová firewallová ochrana síťového provozu 
• VPN přístup, bezdrátový přístup do struktury EDUROAM - CESNET 

 

http://cvt.upol.cz/
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Služby sítě UPOL 

Služby: 
• Konfigurace a dohled nad SAN infrastrukturou 
• Emailová služba včetně antivir a antispam filtru, listserver, 

skupinové rozesílání emailů 
• Databázový server (Oracle,MySQL) 
• Webové prostory (webhosting) 
• Hosting fysických serverů a jejich aplikací (virtuální 

infrastruktura) 
• Virtualizace serverů, balancing služeb 
• Souborové služby, adresářové služby 
• Helpdesk 
• Serverové certifikáty pro vnitřní domény 

 



• Kontakty 

 

• STAG 
– rozvrhy, zkoušky, zápisy, … 

• Email (webmail.upol.cz) 
– uživatelské jméno: <Portal_ID> 

– heslo: <rodné_číslo_bez_lomítka> 

• Informace 
– Návody (VPN, WLAN, email, …) 
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portal.upol.cz 

http://webmail.upol.cz/
http://portal.upol.cz/


• Email (owa.upol.cz) 

– uživatelské jméno: <Portal_ID> 

– heslo: <rodné_číslo_bez_lomítka> 

• Změna hesla 

– portal.upol.cz → Hlavní nabídka → Upravit můj 
profil → Změna hesla pro poštovní účet 
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Email 

http://webmail.upol.cz/
http://portal.upol.cz/


• WLAN – Wireless Local Area Network 

• WiFi – Wireless Fidelity (IEEE 802.11) 

• Portál  Návody a nápovědy (v levé části)  Počítačová síť UP 
 Mobilní přístup na síť (síť eduroam), WiFi, LAN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WLAN (WiFi) – EDUROAM 

http://portal.upol.cz/
http://www.eduroam.cz/
http://www.eduroam.cz/
http://www.eduroam.cz/
http://www.eduroam.cz/
http://www.eduroam.cz/
http://www.eduroam.cz/
http://www.eduroam.cz/
http://www.eduroam.cz/
http://www.eduroam.cz/
http://www.eduroam.cz/
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WLAN (WiFi) – EDUROAM 

Eduroam celosvětově 

Eduroam v Evropě 



• Přístup k databázím (WOS, Scopus), časopisům 
(ScienceDirect = Elsevier, ACS, Springer), 
clustery. 

• Portál  Návody a nápovědy  Počítačová síť 
UP  Přístup prostřednictvím VPN 

• Změna hesla 

– portal.upol.cz → Hlavní nabídka → Upravit můj 
profil → Změna hesla pro Wifi, LAN a VPN 

 

 

 

 

 

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie 

VPN (Virtual Private Network) 

http://portal.upol.cz/
http://portal.upol.cz/


• Přístup k databázím (WOS, Scopus), časopisům 
(ScienceDirect = Elsevier, ACS, Springer), 
clustery. 

• Portál  Návody a nápovědy  Počítačová síť 
UP  Přístup prostřednictvím VPN 

• Změna hesla 

– portal.upol.cz → Hlavní nabídka → Upravit můj 
profil → Změna hesla pro Wifi, LAN a VPN 
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VPN (Virtual Private Network) 

http://portal.upol.cz/
http://portal.upol.cz/

