
Jak nastavit poštu v síti SPKFree
V poslední době se množí dotazy kolem pošty. Ti, kteří je kladou jsou bohužel „ztraceni“ a vůbec 
nechápou základní věci. Ti,  kteří odpovídají  šílí,  jak někdo může nevědět takové základní věci. 
Proto jsem se rozhodnul v následujícím textu popsat o co vlastně jde.

Na internetu je množství poštovních serverů (mail serverů), kde si kdokoli může založit  vlastní 
schránku. (seznam.cz, centrum.cz, email.cz, post.cz, gmail.com a jiné)
Každý takový server má webové rozhranní, kde je možné maily číst, psát a odesílat. Tento způsob 
práce se dnes doporučuje pro své pohodlí a bezpečnost.
Ze dřívějších dob přetrvává používání různých e-mailových klientů mezi nimiž kraluje outlook. 
Aby  bylo  možné  využívat  služeb  poštovních  serverů  existují  komunikační  protokoly,  pomocí 
kterých komunikuje poštovní server a e-mailový klient.
O stahování pošty se stará POP (dnes známý POP3) a nově se prosazuje IMAP. O odesílání pošty se 
stará SMTP.
Protokol  POP  se  ke  schránce  přihlašuje  jménem  a  heslem.  Protokol  SMTP  dříve  fungoval 
anonymně, protože se tudy šířil SPAM, je nutné pro odeslání pošty použít opět jméno a heslo.

Tou největší chybou lidí je to, že spojují SPKFree.Net s fungováním pošty. Každý mail server má 
vlastní POP i SMTP služby a nijak nesouvisí s naší sítí.
Pokud  tedy  používám  například  mail  server  seznam.cz  využívám  pop3.seznam.cz  a 
smtp.seznam.cz. Takto to mají všechny mail servery a jak je vidno, tak se SPKFree.Net to nijak 
nesouvisí.
Problém však nastane, když mail server zablokuje SMTP službu. Dělají to pro IP adresy, když se 
odtud šíří SPAM. A to je právě problém, protože plno lidí nemá zabezpečený počítač a vesele si šíří 
SPAM. V takovém případě je potřeba použít jiný mail server se SMTP službou.
Zde pro názornost uvádím návody jednotlivých známých mail serverů:

http://napoveda.seznam.cz/cz/nastaveni-outlook-expressu.html
http://napoveda.centrum.cz/index.php?root=235
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=13276

Níže popsaná nastavení budou fungovat od verze IE 6 (outlook odpovídající  této verzi Internet 
Exploreru)

1. Jak nastavit outlook, pokud můžu využívat POP i SMTP služby svého serveru.
Krok 1: Spustím Outlook, vyberu menu „Nástroje“ a vyberu volbu „Účty“

http://napoveda.seznam.cz/cz/nastaveni-outlook-expressu.html
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=13276
http://napoveda.centrum.cz/index.php?root=235


Krok 2: Zde přidám nový účet nebo změním svůj stávající

Krok 3: Účet je potřeba pojmenovat, nejlépe svým jménem

Krok 4:Zadat emailovou adresu podle své schránky



Krok 5: Zadat jména serverů (tyto informace najdete vždy u svého mail serveru, obvykle v sekci 
nápověda)

Krok 6: POP služby vyžaduje nastavení jména schránky a hesla

Krok 7: Nyní se vrátíme zpět na seznam účtů a doplníme záložku Servery

Důležité je zapnout volbu server požaduje ověření, bez této volby se outlook pokouší odesílat poštu 
bez hesla a server toto spojení odmítne.



2. Jak  nastavit  outlook,  pokud  můžu  používat  POP službu  svého  serveru,  ale  SMTP 
musím použít jiné.

Kroky 1 – 6 budou shodné s kapitolou 1, odlišnost je v nastavení SMTP serveru

a dále pak klikneme na tlačítko „Nastavení“

nesmíme zapomenou nastavit parametry v záložce „Upřesnit“

Použití schránky na SPKFree vyžaduje další nastavení schránky na mail serveru viz kapitola 5.



3. Jak nastavit outlook, pokud žádnou schránku nemám a chci používat jen schránku 
SPKFree.Net

Kroky 1 – 4 budou shodné s kapitolou 1
Krok 5: Zadat jména serverů (tyto informace najdete vždy u svého mail serveru, obvykle v sekci 
nápověda)

Krok 6: POP služby vyžaduje nastavení jména schránky a hesla

Krok 7: Nyní se vrátíme zpět na seznam účtů a doplníme záložku Servery a nezapomeneme nastavit 
i záložku „Upřesnit“

Důležité je zapnout volbu server požaduje ověření, bez této volby se outlook pokouší odesílat poštu 
bez hesla a server toto spojení odmítne.



4. Jak nastavit outlook, pokud chci využívat svou schránku i schránku na SPKFree.Net 
můžu používat POP službu svého serveru, ale SMTP musím použít jiné.

Podle kapitoly 1 nebo 2 si založím v outlooku účet pro svou starou schránku a podle kapitoly 3 si 
založím účet pro schránku novou.

5. Jak si nastavit SPKFree.Net schránku.

Krok 1: Zašlete požadavek na založení schránky
Postačí zaslat text: „Žádám o založení účtu "<schránka>"@spkfree.cz a VS člena“ jednou z těchto 
možností:

● na email: info@spkfree.cz
● SMS na číslo 608551287
● telefonicky na číslo 608551287

Krok 2: Přihlášení do administrace schránky
Po  vytvoření  schránky  dostanete  od  podpory  e-mail  s  názvem  schránky  heslem  a  stručným 
návodem nastavení.
Do prohlížeče zadejte adresu http://mail.spkfree.cz
Zadejte jméno a heslo z emailu od podpory.

http://spkfree.cz/


Krok 3: Změna hesla
Ihned po přihlášení je potřeba změnit heslo, opsat text z obrázku a tlačítkem „Přijímám“ potvrdit.

Nyní klikněte na doručená pošta



Klikněte na „Přejít k mé doručené poště“.

Krok 4: Zapnutí POP přístupu
V pravém horním rohu klikněte na odkaz „Nastavení“

Vyberte odkaz „Přeposílání a POP“

Klikněte na volbu „Aktivovat POP pro všechny zprávy“ a Uložte



Krok 5: Nastavení chování schránky
Klikněte na odkaz „Účty“

Nyní musíte určit schránce jak se má chovat při posílání pošty přes SMTP. Existují dvě možnosti:
● Buď se každá odeslaná zpráva opatří adresou schránky tj. @spkfre.cz
● Nebo se  použije  původní  adresa  (tato  volba  Vám umožní  přijímat  poštu  na  Vaši  starou 

schránku, třeba u seznam.cz. Odesílat přes smtp.gmail.cz a takto odeslanou poštu označit 
adresou původní schránky u seznam.cz. Další popis se zaměřuje na tuto možnost.

Přidáte svou další adresu (tzn. adresu původní schránky).

Nyní se přihlaste ke své staré schránce, najdete tam email a v něm potvrzovací odkaz.Když na něj 
kliknete můžete zavřít okno v nastavení schránky abudeme pokračovat v nastavení v odkazu Účty.



S nastavením „Odpovědět ze stejné adresy …..“ můžete z outlooku odeslat email ze svého starého 
účtu (např: martin.i@email) využít SMTP SPKFree.Net a adresátovi se tato zpráva bude tvářit, jako 
by byla odeslaná z Vaší původní adresy. Pokud ovšem použijete jako adresu odesílatele* adresu, 
která není v seznamu adres,  bude adresát vidět adresu @spkfree.cz
Pokud si nastavíte „Vždy odpovídat z mé výchozí“ bude adresát vidět adresu @spkfree.cz.

*Adresou odesílatele myslím toto:

mailto:martin.i@email

