
Webhosting cPanel 
 
Platforma cPanel je aktuální jedničkou na trhu hostingových platforem, zajistí vám velice 
intuitivní správu vašich webů, blogů či jiných redakčních systémů. Pro správu souborů, 
databází, změnu hesla, nastavení přesměrování, přidání fotogalerie na web, nebo vytvoření 
prostoru třeba pro váš blog nepotřebujete služby IT odborníků, nejsou potřebné technické 
znalosti. 
  

 
 
Hlavní funkce poskytované platformy 
  
Uživatelská přívětivost  
Platforma nabízí moderní uživatelské prostředí, v kterém máte možnost kompletně 
spravovat svůj účet.  

• Moderní uživatelské prostředí 
• Přihlášení pomocí MUNI hesla  
• Prostor pro web, e-shop, fotogalerie, databáze či emaily 
• Grafický správce souborů a obrázků 
• Neomezený počet FTP účtů 
• Zaheslování adresářů 
• Webový disk pro přímí přístup z vašeho počítače 
• Pravidelné zálohy a obnovení dat 
• Git verzovací nástroj 
• Nástroje pro SEO 
• Statistiky návštěvnosti Webalizer, Awstats, Analog 
• Vlastní chybové stránky 
• Neomezený přenos dat 



• Naplánované úlohy Cron 
• Vlastní nastavení Indexů 
• Nastavení systémových typů MIME 

  
Bezpečnost a ochrana dat  

• Proaktivní ochrana proti hackerům 
• Web application firewall ModSecurity a Imunify360 
• Přístup pomocí SSH 
• Blokování IP adres a rozsahů IP adres 
• SSL certifikát CA Sectigo nebo Let's Encrypt zdarma pro všechny vaše domény a 

subdomény 
• Správa API tokenů 
• Ochrana před HotLink odkazy 
• Ochrana přístupu na web pomocí hesla 
• Dvou-faktorová autorizace 
• Antivirová ochrana 
• Antispamová ochrana 
• Anti-DDoS ochrana 
• Podpora HTTP/2, TLS 1.3 
• Pravidelné zálohy dat 
• Hlídání zavirování webu a automatické obnovení 
• Ochrana reputace web stránek 

Správa databází  

• Neomezený počet databází 
• Databáze MySQL 
• Průvodce vytvořením databází a uživatelů 
• Nejnovější verze phpMyAdmin pro přístup pomocí webového rozhraní 
• Správa přístupu do databáze z externích IP adres 
• Přístup přes localhost 

Domény a nastavení DNS  

• Neomezený počet domén (multihosting) 
• Neomezené množství subdomén (např. blog.xy.muni.cz) 
• Neomezený počet doménových aliasů 
• Nastavení přesměrování domén a subdomén 
• Nastavení trvalého přesměrování na https 
• Nastavení doménových záznamů (DNS) 
• Podpora DNSSEC 
• SSL (https) certifikát 

  
Aplikační nastavení  



• Napojení na Cloudflare pro zrychlení vašich webů 
• WordPress manažer a šablony 
• 350+ předpřipravených aplikací a frameworků jako WordPress, PrestaShop, 

Joomla, Laravel, OpenCart, Drupal, WooCommerce a jiné 
• Možnost vlastních PHP PEAR balíčků 
• Instalace a využití Perl modulů 
• Nástroje pro optimalizace webů 
• Podpora aplikací Node.js, Python a Ruby 
• Vlastní nastavení verze PHP od 4.4. po 7.4. a vlastní PHP INI editor 
• Automatický upgrade redakčních systémů 
• Možnost napojení na jednotné přihlášení MUNI 

Platforma obsahuje taky prostředí WHM (Web Host Manager), které je určeno zejména pro 
CIT, případně oddělení, které spravují více webů pro své uživatele. Nepotřebujete k tomu již 
vlastní infrastrukturu. V tomto případě nás kontaktujte na it@muni.cz a naplánujeme pro vás 
školení, případnou migraci vaši původní technologie. 
 
Zdroje a dokumentace: 
Dokumentace cPanel a WHM - https://docs.cpanel.net 
Produktovy material - https://cpanel.net 
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