
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. 

 

 

 

  

http://eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod
https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-3-crt-crl.html


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). 

 

https://osi.vse.cz/wp-content/uploads/2015/07/eduroam-windows10-02.png
https://osi.vse.cz/wp-content/uploads/2015/07/eduroam-windows10-02.png


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. 

 



# subject: CN=TERENA SSL CA 3, O=TERENA, L=Amsterdam, ST=Noord-Holland, C=NL
# issuer:  CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
# SHA256 Fingerprint: BE:B8:EF:E9:B1:A7:3C:84:1B:37:5A:90:E5:FF:F8:04:88:48:E3:A2:AF:66:F6:C4:DD:7B:93:8D:6F:E8:C5:D8
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCA+OgAwIBAgIQCHC8xa8/25Wakctq7u/kZTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSQwIgYDVQQDExtEaWdpQ2VydCBBc3N1cmVkIElEIFJv
b3QgQ0EwHhcNMTQxMTE4MTIwMDAwWhcNMjQxMTE4MTIwMDAwWjBkMQswCQYDVQQG
EwJOTDEWMBQGA1UECBMNTm9vcmQtSG9sbGFuZDESMBAGA1UEBxMJQW1zdGVyZGFt
MQ8wDQYDVQQKEwZURVJFTkExGDAWBgNVBAMTD1RFUkVOQSBTU0wgQ0EgMzCCASIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMV2Dw/ZQyk7bG3RR63eEL8jwnio
Snc18SNb4EweQefCMQC9iDdFdd25AhCAHo/tZCMERaegOTuBTc9jP8JJ/yKeiLDS
lrlcinQfkioq8hLIt2hUtVhBgUBoBhpPhSn7tU08D08/QJYbzqjMXjX/ZJj1dd10
VAWgNhEEEiRVY++Udy538RV27tOkWUUhn6i+0SftCuirOMo/h9Ha8Y+5Cx9E5+Ct
85XCFk3shKM6ktTPxn3mvcsaQE+zVLHzj28NHuO+SaNW5Ae8jafOHbBbV1bRxBz8
mGXRzUYvkZS/RYVJ+G1ShxwCVgEnFqtyLvRx5GG1IKD6JmlqCvGrn223zyUCAwEA
AaOCAaYwggGiMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgGGMHkG
CCsGAQUFBwEBBG0wazAkBggrBgEFBQcwAYYYaHR0cDovL29jc3AuZGlnaWNlcnQu
Y29tMEMGCCsGAQUFBzAChjdodHRwOi8vY2FjZXJ0cy5kaWdpY2VydC5jb20vRGln
aUNlcnRBc3N1cmVkSURSb290Q0EuY3J0MIGBBgNVHR8EejB4MDqgOKA2hjRodHRw
Oi8vY3JsMy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRBc3N1cmVkSURSb290Q0EuY3Js
MDqgOKA2hjRodHRwOi8vY3JsNC5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRBc3N1cmVk
SURSb290Q0EuY3JsMD0GA1UdIAQ2MDQwMgYEVR0gADAqMCgGCCsGAQUFBwIBFhxo
dHRwczovL3d3dy5kaWdpY2VydC5jb20vQ1BTMB0GA1UdDgQWBBRn/YggFCeYxwnS
JRm76VERY3VQYjAfBgNVHSMEGDAWgBRF66Kv9JLLgjEtUYunpyGd823IDzANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAqSg1esR71tonHqyYzyc2TxEydHTmQN0dzfJodzWvs4xd
xgS/FfQjZ4u5b5cE60adws3J0aSugS7JurHogNAcyTnBVnZZbJx946nw09E02DxJ
WYsamM6/xvLYMDX/6W9doK867mZTrqqMaci+mqege9iCSzMTyAfzd9fzZM2eY/lC
J1OuEDOJcjcV8b73HjWizsMt8tey5gvHacDlH198aZt+ziYaM0TDuncFO7pdP0GJ
+hY77gRuW6xWS++McPJKe1e9GW6LNgdUJi2GCZQfXzer8CM/jyxflp5HcahE3qm5
hS+1NGClXwmgmkMd1L8tRNaN2v11y18WoA5hwnA9Ng==
-----END CERTIFICATE-----
# subject: CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
# issuer:  CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
# SHA256 Fingerprint: 3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDtzCCAp+gAwIBAgIQDOfg5RfYRv6P5WD8G/AwOTANBgkqhkiG9w0BAQUFADBl
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSQwIgYDVQQDExtEaWdpQ2VydCBBc3N1cmVkIElEIFJv
b3QgQ0EwHhcNMDYxMTEwMDAwMDAwWhcNMzExMTEwMDAwMDAwWjBlMQswCQYDVQQG
EwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3d3cuZGlnaWNl
cnQuY29tMSQwIgYDVQQDExtEaWdpQ2VydCBBc3N1cmVkIElEIFJvb3QgQ0EwggEi
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCtDhXO5EOAXLGH87dg+XESpa7c
JpSIqvTO9SA5KFhgDPiA2qkVlTJhPLWxKISKityfCgyDF3qPkKyK53lTXDGEKvYP
mDI2dsze3Tyoou9q+yHyUmHfnyDXH+Kx2f4YZNISW1/5WBg1vEfNoTb5a3/UsDg+
wRvDjDPZ2C8Y/igPs6eD1sNuRMBhNZYW/lmci3Zt1/GiSw0r/wty2p5g0I6QNcZ4
VYcgoc/lbQrISXwxmDNsIumH0DJaoroTghHtORedmTpyoeb6pNnVFzF1roV9Iq4/
AUaG9ih5yLHa5FcXxH4cDrC0kqZWs72yl+2qp/C3xag/lRbQ/6GW6whfGHdPAgMB
AAGjYzBhMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQW
BBRF66Kv9JLLgjEtUYunpyGd823IDzAfBgNVHSMEGDAWgBRF66Kv9JLLgjEtUYun
pyGd823IDzANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAog683+Lt8ONyc3pklL/3cmbYMuRC
dWKuh+vy1dneVrOfzM4UKLkNl2BcEkxY5NM9g0lFWJc1aRqoR+pWxnmrEthngYTf
fwk8lOa4JiwgvT2zKIn3X/8i4peEH+ll74fg38FnSbNd67IJKusm7Xi+fT8r87cm
NW1fiQG2SVufAQWbqz0lwcy2f8Lxb4bG+mRo64EtlOtCt/qMHt1i8b5QZ7dsvfPx
H2sMNgcWfzd8qVttevESRmCD1ycEvkvOl77DZypoEd+A5wwzZr8TDRRu838fYxAe
+o0bJW1sj6W3YQGx0qMmoRBxna3iw/nDmVG3KwcIzi7mULKn+gpFL6Lw8g==
-----END CERTIFICATE-----




