
Nastavení IMAP připojení ke 

studentskému emailu v aplikaci 

Outlook 2010 

Poznámka 

K dispozici je i návod pro nastavení v aplikaci Thunderbird. 

Pro ostatní emailové klienty použijte příslušné hodnoty uvedené v tomto návodu, 

nebo požádejte o pomoc v Počítačovém centru AMU. 

Krok 1 

Pusťte aplikaci Outlook 2010 a zvolte Soubor. 

 

  



Krok 2 

Vlevo vyberte řádek Informace a poté zvolte Přidat účet. 

 

Krok 3 

Objeví se nové okno Přidat nový účet, v něm zvolte Konfigurovat ručně nastavení 

serveru nebo další typy serveru a klikněte na Další. 

 



Krok 4 

V tomto okně ponechte vybráno E-mail v Internetu a klikněte na Další. 

 

  



Krok 5 

V tomto okně zadejte následující informace: 

Jméno: Vaše jméno 

E-mailová adresa: Vaše školní emailová adresa 

Typ účtu: IMAP 

Server příchozí pošty: imap.st.amu.cz 

Server pro odchozí poštu (SMTP): smtp.st.amu.cz 

Uživatelské jméno: Vaše školní uživatelské jméno 

Heslo: Vaše školní heslo 

Zaškrtněte volbu Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla 

(SPA) a zvolte Další nastavení. 

 



Krok 6 

Objeví se nové okno Nastavení e-mailu sítě Internet, v něm zvolte záložku 

Upřesnit a nastavte následující parametry: 

Server příchozí pošty (IMAP): 143 

Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS 

Server pro odchozí poštu (SMTP): 587 

Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS 

 

  



Krok 7 

Zvolte záložku Server pro odchozí poštu a zaškrtněte volbu My outgoing server 

(SMTP) requires authentication (~ server odchozí pošty SMTP vyžaduje ověření) 

a ponechte vybráno Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty 

a klikněte na OK. 

 

  



Krok 8 

Zpátky v okně Přidat nový účet zvolte Další, nyní proběhne test nastavení. Pokud 

jste vše nastavili správně, objeví se v okně Test nastavení účtu text Blahopřejeme! 

Všechny testy byly dokončeny úspěšně…, klikněte na tlačítko Zavřít a 

v následujícím okně zvolte Dokončit. 

 

  



Krok 9 

Zvolte opět Soubor. 

 

Krok 10 

Vlevo vyberte řádek Informace a poté zvolte Nastavení účtu. 

 

  



Krok 11 

V okně Nastavení účtu vyberte Váš účet a klikněte na Změnit…. 

 

  



Krok 12 

V okně Změnit účet klikněte na Další nastavení. 

 

  



Krok 13 

V okně Nastavení e-mailu sítě Internet klikněte na záložku Odeslaná pošta a 

v seznamu složek zvolte Sent. 

 

  



Krok 14 

Dále zvolte záložku Odstraněná pošta a v seznamu složek zvolte Trash. 

 

Krok 15 

Okno Nastavení e-mailu sítě Internet potvrďte OK, dále v okně Změnit účet dejte 

Další. Opět proběhne test nastavení, zvolte Zavřít a Dokončit. V okně Nastavení 

účtu zvolte také Zavřít. Nyní máte úspěšně nastavený IMAP účet v aplikaci Outlook. 

Důležitá upozornění! 

Žádná nejsou, hurá! :-) 

Potřebujete pomoc? 

Obraťte se na Počítačové centrum AMU, telefon +420 234 244 508. 

 


