Návod na připojení k WIFI síti „eduroam“ pro WINDOWS 10
K přihlášení obvykle stačí pouze zadat přihlašovací údaje (stejné jako do webmail.jamu.cz)

Pokud již máte nastavenou síť eduroam a nefunguje, nejprve ji odeberte.

Doplňující informace k návodům z cizích zdrojů
Návody na další operační systémy a zařízení lze získat z mnoha různých zdrojů na internetu, např.:
http://eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod. Tyto návody jsou obecně platné pro připojení všech
uživatelů, nicméně je nutné použít následující nastavení:

•

Název sítě: eduroam

•

Typ zabezpečení: WPA2-podnikové

•

Metoda EAP: PEAP

•

RADIUS server: radius.jamu.cz

•

Kořenový certifikát: DigiCert Assured ID Root CA. Operační systémy, které jsou pravidelně
aktualizované, by měly tento certifikát již obsahovat. Pokud certifikát nemáte, lze jej ručně
stáhnout na https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-3-crt-crl.html.

Poznámka: Od září 2016 používá RADIUS server nový kořenový certifikát vystavený autoritou DigiCert
Assured ID Root CA. Dříve byl používán certifikát vystavený autoritou AddTrust External CA Root.
Pokud jste měli tento certifikát kdekoli nastavený, je nutné jej změnit na DigiCert Assured ID Root CA.

Kontrola nastavení
Bezdrátový adaptér ve Vašem notebooku musí mít nainstalované ovladače a být aktivní. To lze ověřit
v Ovládací panely – Centrum síťových připojení a sdílení – Změnit nastavení adaptéru.
Zde by měl být vidět Váš bezdrátový adaptér, který je obvykle pojmenován „Wi-Fi“ nebo
„Bezdrátové připojení k síti“.
Neaktivní (zakázaný) adaptér je indikován šedou barvou:

V tomto případě je nutné jej aktivovat: pravý klik na ikonu adaptéru a vybrat „Povolit“:

Aktivní adaptér je indikován takto:

Dále je nutné zkontrolovat automatické přidělování IP adres: pravý klik na adaptér – Vlastnosti.

Ve vlastnostech adaptéru klikněte na položku „Protokol verze 4 (TCP/IPv4)“ a následně klikněte na
„Vlastnosti“:

Objeví se následující okno:

Zde zkontrolujte, zda je správně vybraná možnosti „Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky“
a také možnost „Získat adresu serveru DNS automaticky“.
Potvrďte tlačítkem „OK“.

Smazání existující konfigurace
1. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě dole na liště, zobrazí se Vám seznam dostupných sítí a
téměř dole volba „Nastavení sítě“.

2. V následující okně zvolte „Spravovat známé sítě“:

3. V seznamu známých sítí klikněte na eduroam a zobrazí se Vám tlačítko pro odebrání:

Ruční konfigurace od začátku
Ručně můžete konfigurovat pouze nové sítě. Pokud již máte eduroam v seznamu známých sítí, tak ho
musíte nejdříve zrušit – viz předchozí část návodu.
1. Klikněte „pravým“ tlačítkem myši na ikonu bezdrátové sítě na dolní liště. Zobrazí se Vám
kontextové menu a v něm vyberte „Otevřít centrum síťových přípojení a sdílení„:

2. Nyní zvolte „Nastavit nové přípojení nebo síť„, poté „Ručně připojit k bezdrátové síti“ a
zobrazí se Vám obrazovka pro zadání jména a typu sítě. Zadejte název eduroam a vyberte typ
WPA2-Podnikové (WPA2-Enterprise).

3. Po stisknutí tlačítka Další se základ sítě eduroam vytvoří. Na další obrazovce je potřeba zvolit
„Změnit nastavení připojení“ a ve vzniklém okně přepnout na záložku „Zabezpečení“:

4. Přibližně uprostřed je zvolena metoda ověření PEAP a vedle ní tlačítko „Nastavení“. Klikněte
na něj a na následující obrazovce je potřeba napsat jméno autentizačního serveru
radius.jamu.cz a zvolit certifikát DigiCert Assured ID Root CA. Zkontrolujte, že jsou
zaškrtnuty obě volby nahoře.

5. Klikněte na tlačítko Konfigurovat u zabezpečení hesla a zkontrolujte, že není zaškrtnuta volba
pro přihlašování Vašim přihlašovacím jménem a heslem do Windows.

6. Vraťte se zpět a dole potvrďte tlačítkem OK uložení nastavení. Při připojení k síti eduroam se
zobrazí dotaz na jméno a heslo.
•

Do pole „uživatelské jméno“ zadejte Váš email malými písmeny, např. karel.novak@hf.jamu.cz

•

Do pole „heslo“ zadejte Vaše heslo (stejné jaké používáte do webmailu).

Pokud se Vám dotaz na jméno a heslo nezobrazí, tak restartujte operační systém. Pokud ani toto
nepomůže, tak jste nejspíše někde při konfiguraci udělali chybu. Je potřeba konfiguraci zrušit a znovu
ji vytvořit.

