
Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru

Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí:

• Total Commander

• Webové rozhraní FTP

• Novell Client



Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total 
Commander

1. Spuštění programu Total commander



2. V nabídce programu zvolíme ikonu FTP (označena rámečkem).

3. Po zobrazení okna ''Připojení k serveru FTP'', klikneme na tlačítko Nové připojení...

4. Poté se otevře nové okno ''Podrobnosti o připojení FTP'', zde vyplňte všechny potřebné 
údaje:

• Název relace: libovolný název

• Hostitel[:Port]: ftp.vos.cz

• Jméno uživatele: zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od studijního oddělení ve
tvaru: primeni.kontext.uzivatel.(včetně tečky za uživatelem, viz obrázek)

• Heslo: zadejte zde své heslo, které jste obdrželi spolu s přihlašovacím jménem

• Máme-li tyhle údaje vyplněny, klikneme na tlačítko OK

ftp://ftp.vos.cz/


Nyní v menu vybereme název relace, kterou jsme vytvořily a klikneme na tlačítko''Pripojit''



Procházení, nahrávání, stahování složek a souborů

1. Po úspěšném připojení vidíte složky školy, které lze dvojklikem myši otevřít

2. Soubory, které chcete otevřít, musíte nejdříve stáhnout k sobě na počítač. Provedete to tak že
na jedné straně označíte pravým tlačítkem myši na jedné straně požadovaný soubor. Druhé 
straně otevřete složku kde má být soubor přenesen. Poté stisknete klávesu F5 a ENTER. 

3. Nyní je soubor na vašem počítači připravený k otevření. Nahrávání upravených souborů 
zpět provádějte stejným způsobem jako v kroku dvě, ale samozřejmě na opak. Mazat můžete
tlačítkem DELETE. Vyvářet složky tlačítkem F7. 

4. Smazání souborů provedete označením a následným stiskem tlačítka smazat. Můžete smazat
i více souborů najednou pokud jich označíte více. 



Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí webového rozhraní

1. Spuštění jakéhokoli webového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google, 
Chrome, Safari, Opera...)

2. Zadání adresy ''iss.vos.cz/net2ftp''



3. Ve webovém FTP klientovi vyplníme

• Jméno uživatele: zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od studijního oddělení ve
tvaru: prijmeni.kontext.uzivatel.(včetně tečky za uživatelem, viz obrázek)

• Heslo: zadejte zde své heslo, které jste obdrželi spolu s přihlašovacím jménem

• Máme-li tyto údaje vyplněny, klikneme na tlačítko Přihlásit



Procházení, nahrávání, stahování složek a souborů

1. Po úspěšném připojení vidíte složky školy, které lze kliknutím myši otevřít

2. Pro otevření souboru klikneme na volbu otevřít v sekci Akce. Pokud chceme vybraný 
soubor stáhnout, klikneme na celý název souboru

3. Nahrát soubory, můžete pouze do vaší složky a to volbou Nahrát. Po kliknutí na tlačítko 
nahrát se vám otevře stránka pro nahrávání souborů. Nejprve stiskněte procházet pro výběr 
souboru k odeslání. Dále tlačítko otevřít a zelenou ikonu pro odeslání. Tlačítko přidat další 
slouží k nahrávání více souborů najednou. 

4. Smazání souborů provedete označením a následným stiskem tlačítka smazat. Můžete smazat
i více souborů najednou pokud jich označíte více. 

5. Vytvářet a mazat soubory můžete z hlavního panelu. Přejmenování souborů a složek 
provádíte také z hlavního panelu. 

6. Odhlásit se můžete jednoduše, zavřít stránku nebo celý prohlížeč. Avšak nejbezpečnější je 
odhlásit se červenou ikonou v pravo nahoře a poté zavřít prohlížeč. 



Příhlášní ke školnímu FTP serveru na školních PC pomocí 
programu Novell Client

1. Zapneme školní PC

2. Po zobrazení příhlašovacího okna vyplníme potřebné údaje:

• Username(Přihlašovací jméno): zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od 
studijního oddělení ve tvaru: prijmeni.kontext.uzivatel.(včetně tečky za uživatelem)

• Password(Heslo): zadejte zde své heslo, které jste obdrželi spolu s přihlašovacím jménem

• Pokud se chcete přihlásit pouze k pracovní stanici, zaškrtneme volbu Workstation only a 
Username(Přihlašovací jméno) se automaticky vyplní jako student, poté pouze klikneme na 
tlačítko OK bez zadávání hesla.

   


