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VPN na Ostravské univerzitě

Základní informace

•    Pro koho je služba k dispozici?

Služba je k dispozici pro všechny studenty a zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě a dále pro 
externí uživatele (viz níže).

•    Jak se mohu připojovat?

Uživatelé mohou*) využít VPN některým z následujících způsobů:

● Připojení bez instalace klienta – pokud nemůžete nic instalovat na počítač, u kterého 
právě pracujete, můžete alespoň přistupovat k některým službám počítačových sítí (zejména 
k webovým stránkám) s IP adresou počítačové sítě OU. Tuto formu připojení doporučujeme 
příležitostným uživatelům sítě, zejména pro využívání služeb zprostředkovávaných 
univerzitní knihovnou.

● Připojení SSL-VPN klientem FortiClient – po nainstalování programu FortiClient do 
svého počítače dostává váš počítač přidělenou IP adresu sítě Ostravské univerzity a jako 
takový se dále chová*) vůči síti OU i zbytku Internetu. Tuto formu připojení doporučujeme 
uživatelům, kteří využívají intenzivně služby a aplikace úzce spjaté s interní sítí univerzity.

● Tunel v prohlížeči – po nainstalování malého programu do svého počítače ovládáte svoje 
připojení k VPN pomocí webové stránky.

Pro uživatele, kteří pamatují VPN Cisco ASA: „Připojení bez instalace klienta“ je totéž, co přístup pomocí 
https://asa.osu.cz/. „Připojení SSL-VPN klientem“ je obdobou připojování pomocí Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. 
„Tunel v prohlížeči“ nemá ekvivalent.

•    Potřebuji připojit externí osobu.

 V případě nutnosti opodstatněného přístupu do sítě OU (např. přístup pro servis zařízení) a pokud již 
externí spolupracovník nezískal účet prostřednictvím Kartového centra, může zaměstnanec Ostravské 
univerzity požádat o zřízení přístupu do VPN pro externího spolupracovníka na správu sítí. V těle zprávy je 
nutné uvést všechny tyto položky:

1)    Jméno a příjmení externího spolupracovníka
2)    Platnou e-mailovou adresu externího spolupracovníka
3)    Mobilní telefonní číslo externího spolupracovníka
4)    Aplikace a servery, ke kterým se bude daný uživatel připojovat
5)    Datum konce platnosti účtu

V případě, že bude konto vytvořeno, bude na daný e-mail zasláno upozornění o zřízení konta a na 
mobilní telefon přihlašovací údaje, proto uvádějte kontaktní informace uživatele, který bude 
bezprostředně pracovat s VPN, nikoliv jeho kolegy, jeho produktového managera apod.

Uživatel takto vytvořeného konta musí být seznámen se směrnicí rektora Ostravské univerzity 
č. 151/2010. Zaměstnanec OU, který o konto žádá, se stává zodpovědným za seznámení externího 
uživatele se Směrnicí i za případné zneužití konta.

•    Jakou podporu mi může poskytnout CIT?

Technik CIT je schopen asistovat při instalaci VPN klienta. Kontakt: technici@helpdesk.osu.cz .
V případě technických potíží je možné se obrátit na správu sítí. Kontakt: site@helpdesk.osu.cz .
V obou případech platí pochopitelně adresa help@helpdesk.osu.cz .

*) Některým uživatelům jsou některé služby odepřeny. Pro podrobnější informace konzultujte osobně Ing. Alici Vixie.

mailto:technici@helpdesk.osu.cz
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Pokročilé dotazy

•    Na mých zařízeních byl firewall nastavený na povolený přístup z rozsahu adres z Cisco ASA 
VPN. Budu to muset měnit?

Ano. Aby přechod mezi starou a novou VPN probíhal plynule, nová VPN přiděluje jiné adresy.

•    Bude mi s novou VPN fungovat starý Cisco VPN klient?

Ne.

•    Proč již ne Cisco VPN, která zde fungovala do roku 2015?

Pro náš model zařízení z řady Cisco VPN ASA zanedlouho skončí veškerá podpora ze strany výrobce, 
což je pro kteroukoliv VPN - bezpečnostní zařízení - zcela klíčové. Pokud bychom chtěli dále používat 
technologie Cisco, museli bychom v dohledné době nakoupit zcela nové (a rozhodně nikoliv levné) 
zařízení.

Toto „nové“ řešení je však součástí jiných technologií, které jsou již na CIT zprovozněny.

•    Jaké jsou základní parametry pro přístup FortiClientem?

Server: vpn.osu.cz
Port: 443
Protokol: SSL-VPN.

•    Jaká je bezpečnost této služby?

Bezpečnost je výrazně závislá na zabezpečení vašeho počítače a dále na zabezpečení centrálních 
prvků ve správě CIT. Ačkoliv je provoz z vašeho počítače během VPN připojení filtrován, přesto svým 
nezabezpečeným nebo dokonce zavirovaným počítačem můžete ohrozit i jiné počítače univerzity.
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V prohlížeči nastavte adresu

https://vpn.osu.cz/.

(Všimněte si https.)

Přihlaste se jménem a heslem, které 
používáte do portálu.

Ignorujte výstrahy o pluginech, 
které se chtějí spouštět ❶ i nabídku 
jejich instalace ❷.

Přejděte ke spodní části stránky 
Connection Tool, zvolte protokol, který 
chcete využívat (pro prohlížení webo
vých stránek HTTP/HTTPS).

Zadejte adresu stránky, kterou si 
chcete prohlížet ❹ a stiskněte Go.

Otevře se nové okno prohlížeče, ve 
kterém uvidíte požadovanou stránku.

Původní okno nezavírejte.

Po ukončení práce v něm stiskněte 
odkaz Logout ➎.

Připojení bez instalace klienta

❶

❷

❸
❹

➎

https://vpn.osu.cz/
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Pro připojení potřebujete mít 
nainstalovaný program FortiClient. Ten si 
standardně stáhnete ze stránky 
http://www.forticlient.com/.

Po instalaci najdete aplikaci v menu 
Start → FortiClient → FortiClient.

Po spuštění uvidíte obrazovku, která 
vám neumožní nic jiného než volbu 
Configure VPN. Klikněte na ni. Tím se 
dostanete do vytváření New VPN 
Connection.

Nastavte

● typ připojení ① SSL-VPN
● libovolné Connection Name ②
● Remote Gateway ③ vpn.osu.cz
● Customize Port ④ ☑ 443

Potvrďte pomocí Apply ⑤ .
A zavřete pomocí Close.

Po spuštění uvidíte zprvu standardní 
instalaci.

Bude však po vás chtít ne jeden, ale 
dokonce nejspíš několik restartů, navíc 
bude potřebovat připojení k Internetu. 
Proto doporučujeme instalovat spíše 
dříve než později.

Při instalaci volte ❇ VPN Only.

①

③

④

②

⑤

Instalace SSL-VPN klienta FortiClient (Windows)

❇

V menu můžete dále zvolit File → 
Settings a nastavit Automatically 
download and install updates ⑥ . ⑥

http://www.forticlient.com/
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Po prvním nakonfigurování nebo po 
opětovném spuštění klienta z menu 
Start → FortiClient → FortiClient 

Zvolte

● v menu ⑥ to Connection Name, 
které jste pojmenovali při instalaci v 
položce ② (předchozí strana)

● přihlašovací jméno a heslo ⑦ stejné 
jako do portálu či pošty, pokud Vás ve 
zvláštních případech správa VPN nepoučila 
jinak

Pokud se připojení zdařilo, uvidíte 
okno, které můžete minimalizovat a 
později jej najdete v informačním panelu 
(podobně jako dříve Cisco klienty).

⑥

⑦

Připojení k VPN SSL-VPN klientem FortiClient
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Známé potíže

•    Po zadání přihlašovacího jména a hesla do FortiClienta se tento chvíli připojuje, pak 
zůstane „viset“ na 98% a pak se vrátí bez jakéhokoliv vysvětlení zpět do úvodní obrazovky pro 
zadání jména a hesla.

Tento problém v současné době reklamuje CIT přímo u programátorů (sic!) firmy Fortinet.

Pokud vám nestačí použití připojení bez FortiClienta, pokuste se následujícím způsobem opravit 
instalaci FortiClienta:

V závislosti na verzi vašeho operačního systému přejděte do funkce Ovládací panely, zvolte položku 
Přidat/odebrat programy a v seznamu nainstalovaných programů najděte program FortiClient.

Klikněte na něj.
V horním šedém řádku se objeví položka Opravit/Repair. Klikněte na ni. Spustí se zdánlivě nová 

instalace. Po ní bude možná budete vyzváni k restartu počítače.

•    Na můj starý počítač zkrátka nového klienta nedokážu nainstalovat já, ani technik.

Tento problém sice spíš svědčí o tom, že zmíněný počítač sám by potřeboval přeinstalovat, 
ale do té doby, než se k tomu odhodláte, můžete zkusit používat starší nepodporovanou 
generaci klienta. Vystavujete se tím ovšem dobrovolně riziku, že v případě bezpečnostní  
zranitelnosti nebo jakékol iv změny v chování VPN vývoj tohoto kl ienta nebude na 
vzniklou situaci  reagovat .

Ke stažení pro 32bitové Windows | pro 64bitové Windows .

Připojování se provádí na server vpn.osu.cz:443  .

https://stahnisi.osu.cz/ForticlientSSLVPN/4.4.2317/FortiClientSSLVPN32bit_4.4.2317.zip
https://stahnisi.osu.cz/ForticlientSSLVPN/4.4.2317/FortiClientSSLVPN64bit_4.4.2317.zip
https://stahnisi.osu.cz/ForticlientSSLVPN/4.4.2317/FortiClientSSLVPN64bit_4.4.2317.zip


strana 7 ze 7
verze 20. 5. 2016

VPN na Ostravské univerzitě

Instalace SSL-VPN klienta FortiClient (Linux)

Linux není platforma, která by byla v současné době oficiálně podporována výrobcem, tudíž 
oficiálně ani Centrem informačních technologií.

Instalační balíky zastaralé, avšak funkční verze klienta si lze stáhnout na adrese:

https://stahnisi.osu.cz/ForticlientSSLVPN/forticlientsslvpn_linux_4.4.2303.tar.gz.

Po rozbalení souboru např. pomocí tar xzvf forticlientsslvpn_linux_4.4.2303.tar.gz se přepnete do 
vybaleného adresáře pomocí cd forticlientsslvpn , kde spustíte ./fortisslvpn.sh , odsouhlasíte licenční 
podmínky.

Pomocí tlačítka Settings se přepnete do nastavení připojení.
Zaškrtněte Keep connection alive until manually stopped,
označte default,
pak teprve vyplňte parametry, jak naznačeno na screenshotu (všimněte si změny čísla portu 

z 10443 na 443)
a stiskněte Done.

Při samotném připojení ignorujte hlášení o neznámém certifikátu.

https://stahnisi.osu.cz/ForticlientSSLVPN/forticlientsslvpn_linux_4.4.2303.tar.gz
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