
Připojte se k 

VAŠI INFRASTRUKTURU ZDARMA POSOUDÍME  
A NAVRHNEME PŘÍPADNÉ ÚPRAVY 

CO JE EDUROAM? 

 Služba eduroam je zdarma 

 Připojení do sítě eduroam je zdarma 

 Reálné náklady za zřízení a vybudování 
infrastruktury ve vaší škole se pohybují 
okolo 20 tisíc korun (dle aktuálního stavu 
připravenosti vaší infrastruktury)  

KOLIK STOJÍ EDUROAM?  

 Možnost využít připojení do sítě Internet nejen na vlastní škole, ale i v sítích jiných institucí v ČR (VŠ, 
SŠ, krajské úřady, nádraží, Akademie věd, knihovny atd.) i po celém světě 

 Možnost kvalitního a bezpečného připojení k Internetu ve více než 700 organizacích v ČR a ve více 
než desetitisíci dalších organizacích po celém světě 

 Zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti vaší škol 

 Prestiž a reklama 

CO EDUROAM PŘINESE VAŠÍ ŠKOLE A VAŠIM STUDENTŮM? 

Mezinárodní síť přístupových bodů 
WiFi, která umožní studentům a 
učitelům zapojených škol se zdarma 
připojit bezpečným způsobem 
k Internetu v ostatních lokalitách. 



Připojte se k 

  
Whitesoft s.r.o.  
Křimická 110, 318 00 Plzeň 
e-mail: plzen@whitesoft.eu 
tel.: +420 371 650 300 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS 

Eduroam zajišťuje uživatelům ze zapojených organizací (přes 700 jen v ČR) transparentní přístup k Internetu kdekoliv, kde je 

dostupné pokrytí sítí eduroam. Tento princip lze aplikovat nejen na Wi-Fi, ale in na kabelové sítě, ke kterým je umožněno uživateli 

si připojit vlastní zařízení. V eduroamu uživatel disponuje jedinou identitou (jménem a heslem, které jsou uchovány v jeho domácí 

instituci), která jej opravňuje k přístupu k Internetu ve všech participujících organizacích.  

V České republice je projekt zastřešován sdružením CESNET z.s.p.o. (cesnet.cz, eduroam.cz). 

DALŠÍ MOŽNOSTI 

 Možnost napojení na stávající infrastrukturu 

 Detailní monitoring funkčnosti sítě eduroam 

 Možnost zdarma získat serverové certifikáty (např. pro provoz https) 

 Přehled o připojených zařízeních 

 Možnost využívat další služby CESNET z.s.p.o. (např. zálohování,  
bezpečnostní řešení atd.) 

POSTUP PŘIPOJENÍ 

1) Zájemce si nechá předložit návrh 
připojení k eduroam dle aktuálního 
stavu ICT v organizaci 

2) V případě souhlasu zprostředkujeme 
připojení u CESNET z.s.p.o. 

3) Konfigurace síťových prvků a serverů 
dle předloženého návrhu 

4) Odsouhlasení funkčnosti 

5) Fakturace od CESNET z.s.p.o. 

NUTNÉ PODMÍNKY 

 Dostatečná konektivita školy k internetu 

 Dostatečné pokrytí WiFi signálem vhodných 
prostor (knihovna, aula, vestibul…) přístupovými 
body s podporou 802.1x 

 Adresářové služby (LDAP/AD, Radius) 

Mapa připojených organizací k síti eduroam 

ŽÁDNÉ VSTUPNÍ PŘIPOJOVACÍ POPLATKY 
ŽÁDNÉ MĚSÍČNÍ POPLATKY 

 
Technické dotazy 
e-mail: martin.prusa@whitesoft.eu 
tel.: +420 774 070 693 


