
                                                                                                                                                                                      

Návod	k	nastavenı́	e-mailů	

1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové 

rozhraní  Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje práci s e-maily ve Webmailu a nastavení připojení 

poštovního klienta (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird). 

 

1. Výběr e-mailových zpráv přes webové rozhraní 

E-mailové zprávy lze spravovat přes webové rozhraní Webmail. Webového rozhraní umožňuje číst, psát a třídit zprávy. Pomocí 

Webmailu lze konfigurovat složky pro třídění zpráv, adresář kontaktů a profily pro odesílání zpráv. Také je zde možné změnit 

heslo pro přístup do e-mailové schránky. 

Pro přístup k Webmailu lze použít stránky http://www.stribrny.net a odkaz E-mail – přístup, nebo přímo zadat adresu 

http://www.stribrny.net/roundcube do prohlížeče. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      

 

E-mail 

Na úvodní stránce Webmailu je přihlašovací 

formulář. Jako uživatelské jméno je potřeba zadat 

Vaši e-mailovou adresu a dále pak Vaše heslo. 

 

 

 

 

 

 

Po přihlášení se zobrazí stránka s přijatými e-maily.   

 

Rozhraní Webmail je rozděleno do několika částí, tabulek a sloupců. Vpravo nahoře se přepíná mezi e-mailovou schránkou, 

adresářem (přidání a úprava kontaktů) a nastavením Webmailu (nastavení chování webmailu, nastavení složek, nastavení profilu, 

změna hesla). Je zde umístěno i tlačítko pro odhlášení. Uprostřed nahoře jsou tlačítka pro práci s e-maily (kontrolu nových zpráv, 

vytvoření nové zprávy, dvě tlačítka pro odpověď, přeposlání zprávy, přesunutí zprávy do koše, označení zprávy a další akce). Na 

stejném řádku vpravo je pak vyhledávání. V levé tabulce pod tlačítky se nachází složky, v kterých jsou umístěny e-maily. Pomocí 

myši lze zprávy do těchto složek přesouvat. Ve spodní části této tabulky je zobrazena velikost a využití schránky.  V hlavní tabulce 



                                                                                                                                                                                      

jsou přijaté e-mailové zprávy. Tabulka je rozdělena do několika sloupců. Nadpisy těchto sloupců vytváří lištu, která slouží pro 

seřazení zpráv (vzestupně nebo sestupně), dle vybraného sloupce.  Tlačítky ve spodní části tabulky lze hromadně označit e-maily, 

případně zobrazit panel náhledu.       

Pokliknutím na přijatou e-mailovou zprávu se otevře okno zprávy.  

 

Rozložení tohoto okna je obdobné jako okno s přijatými e-maily. Přibylo zde uprostřed nahoře tlačítko pro návrat na seznam 

zpráv a výběr pro přesunutí zpráv do složek. Hlavní tabulka zobrazuje vybranou zprávu.  Součástí této tabulky je i hlavička e-

mailu, přes kterou lze odesílatele přidat do adresáře.   

Nastavení adresáře 

 

Adresář kontaktů slouží k vytvoření, úpravě a seřazení kontaktů. Adresář má tři okna. V levém okně jsou skupiny kontaktů, do 

které lze přidat skupinu tlačítkem + ve spodní části tohoto okna. V prostředním okně jsou jednotlivé kontakty vybrané skupiny. 

Pravé okno zobrazuje detail kontaktu a je zde možné tyto detaily upravovat. 

 



                                                                                                                                                                                      

 Nastavení Webmailu    

Jednotlivé položky pro nastavení Webmailu se otevřou při kliknutí na ikonu Osobní nastavení. Tyto položky jsou jako tlačítka 

zobrazeny v horní liště (Vlastnosti, Složky, Profily, Server Info, Heslo). 

 

V menu Vlastnosti se nastavuje uživatelské rozhraní , zobrazení schránky, psaní zpráv, zobrazovaní zpráv, adresář, specální složky 

a nastavení serveru. Jedná se především o uživatlské  nastavení a chování Webmailu. Menu Vlastnosti má dvě okna. Levé okno 

s nabídkou sekcí, pravé s nastavením vybrané sekce. 

Menu Složky slouží ke správě složek pro třídění e-mailů. 

 

Menu Složky tvoří dvě okna. V levém okně jsou uvedené složky a podsložky. Složku lze přidat tlačítkem + ve spodní části tohoto 

okna. V pravém okně je možno měnit nastavení vybrané složky.  

 

 



                                                                                                                                                                                      

 

Pro nastavení údajů pro odchozí e-mail slouží menu Profily. 

 

Rozložení oken je zde stejné jako u předchozího menu. V levém okně je seznam profilů, které lze přidávat tlačítkem + ve spodní 

části okna. Pravé okno má dvě položky. V položce Osobní nastavení se nastavuje, co bude v hlavičce odchozího e-mailu. Do 

položky Podpis lze napsat text, který se automaticky přidává na konec psané e-mailové zprávy. 

V menu Heslo lze změnit heslo pro přístup do e-mailové schránky.    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      

2. Výběr e-mailových zpráv přes poštovního klienta 

E-maily lze prohlížet a spravovat přes poštovního klienta. Obecné nastavení je následující: 

Podporované protokoly IMAP, POP3, IMAP-SSL, POP3-SSL 

Server příchozí pošty: stribrny.net 

Server odchozí pošty: stribrny.net (nutno zapnout ověření) nebo smtp server Vašeho poskytovatele internetu.  

Uživatelské jméno: Vaše e-mailová adresa 

Heslo: Vaše heslo do e-mailové schránky 

Případné nastavení šifrovaného připojení: TLS , SSL 

Porty: IMAP – 143, POP3 – 110, IMAP-SSL – 993, POP3-SSL – 995, SMTP – 25, SMTP-SSL - 465 

IMAP – zachovává emaily  na serveru (pracuje s poštou a složkami na serveru)  - doporučené nastavení                                                                                                          

POP3 – stahuje poštu do počítače (při stažení maže e-maily ze serveru, není možno pracovat se složkami)  

Pro větší bezpečnost používejte zabezpečené připojení SSL (SMTP-SSL – 465, IMAP-SSL – 993 nebo POP3-SSL – 995). 

 

Nastavení poštovních klientů: 

1. Microsoft Outlook 2010 

Přidání účtu: 

1. Nabídka Soubor – Informace – Přidat účet 

2. Konfigurovat ručně nastavení serveru … 

3. E-mail v Internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      

4. Vypsat jméno, E-mailovou adresu, Typ účtu IMAP, Server příchozí pošty stribrny.net, Server SMTP stribrny.net nebo 

SMTP server  Vašeho poskytovatele internetu, Uživatelské jméno Vaše E-mailová adresa, Heslo Vaše heslo 

5. Další nastavení – Upřesnit – Server příchozí pošty (IMAP): 993 (použít tento typ šifrovaného připojení: SSL), Server pro 

odchozí poštu (SMTP): 465 (použít tento typ šifrovaného připojení: SSL) 

6. Další nastavení – Server pro odchozí poštu: nastavit – Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření – Použít stejná 

nastavení jako pro server příchozí pošty.  

Pro protokol POP3, TLS zabezpečení nebo nezabezpečené připojení je potřeba změnit v bodě 5 porty a typ šifrování. Pokud 

používáte pro odchozí poštu SMTP server Vašeho poskytovatele internetu, je potřeba změnit nastavení v bodě 6 (vypnout 

ověření, nebo nastavit Přihlašovat se jako… a nastavit SMTP port (25)). Při připojení k poštovnímu serveru, bude požadovat 

Microsoft Outlook odsouhlasení certifikátu. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      

2. Mozilla Thunderbird 

Přidání účtu: 

1. Nastavení účtu – Akce účtu – Přidat poštovní účet… 

 

2. Vypsat jméno, E-mailovou adresu a heslo pro přístup do e-mailové schránky 

 



                                                                                                                                                                                      

3. Vybrat IMAP (vzdálené složky) a zvolit ruční nastavení 

 

 

4. Vybrat a vypsat řádky: Příchozí – IMAP – stribrny.net – 993 – SSL/TLS – Heslo, zabezpečený přenos 

                                        Odchozí – SMTP – stribrny.net – 465 – SSL/TLS – Heslo, zabezpečený přenos 

Uživatelské jméno: Vaše e-mailová adresa 

Při prvním připojení k poštovnímu serveru a odeslání prvního e-mailu, bude požadovat Mozilla Thunderbird stažení a 

odsouhlasení certifikátu. Pro protokol POP3, TLS zabezpečení nebo nezabezpečené připojení je potřeba změnit v bodě 4 porty a 

typ šifrování. Pokud používáte pro odchozí poštu SMTP server Vašeho poskytovatele internetu, je potřeba změnit odchozí SMTP 

port (25) a SSL (žádné).  

 

 



                                                                                                                                                                                      

Kontakt: 

Ing. Jakub Stříbrný 

jakub@stribrny.net 

tel.: +420 737 340 912 

http://www.stribrny.net/ 

 

 

 

 

 

 

 


