
Instalace Windows Server 2019 a 
jeho základní konfigurace 

1. Stažení ISO Windows Server 2019 

  

 Pro úspěšnou instalaci je za potřebí stáhnout ISO soubor tohoto OS. Ten je možné nalézt 

například na stránkách Microsoft Evaluation Center. 

 Po vyplnění krátkého formuláře je možné začít rovnou stahovat. Stažení může trvat nějakou 

dobu. Výsledný soubor se jmenuje například 17763.737.190906-

2324.rs5_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_en-us_1.iso 

2.a Vytovření bootovacího média 

 

 K vytvoření živého bootovacího média je zapotřebí USB disku nejlépe o velikosti 8 GB a 

nástroj pro vytvoření takového média. Jden z možných nástrojů pro Windows je Rufus. 

 Návod k jeho použití je zde. 

 Potom boot do média. 

Nebo možnost b... 

 

2.b Vytvoření VM 

 

https://www.microsoft.com/en-US/evalcenter/evaluate-windows-server-2019?filetype=ISO
https://rufus.ie/
https://www.experiencingit.net/windows/windows-server-bootable-usb-rufus/


 K vytvoření VM je zapotřebí Virtual Machine Manager jako je Hyper-V nebo VirtualBox 

 Návod k vytvoření VM pro Windows Server 2019 ve VirtualBoxu je do bodu 5 zde. 

 Potom boot do VM. 

3. Instalace 

a) Po nabootování do systému přichází konfigurace instalátoru. V Prvním kroku je potřeba zvolit 

zemi a jazyk klávesnicového vstupu. 

 

b) Stisknutí tlačítka Install now spustí instalačního wizarda 

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
https://www.virtualbox.org/
https://getlabsdone.com/how-to-install-windows-server-on-virtualbox/


c) V tabulce výběru verze systému zvolíme Standardní edici s desktop experience. 

d) Pro pokračování je nutné souhlasit s podmínkami licence. 

 

 

 

 

 

 



e) V této fázi zvolíme Custom čisou instalaci systému. 

f) Poté přichází instalační proces, doporučuju začít systém instalovat na volný diskový oddíl s 

minimálně 30 GB paměti. 



g) Po dokončení kopírování a zavádění EFI na disk se počítač sám restartuje. 

h) Po restartu je uživatel vyzván k zadání hesla. To musí odpovídat standardním požadavkům o 

minimální délce 8 znaků, minimálně jednoho velkého písmena a čísla. 



i) Po dokončení konfigurace účtu se ukončí instalátor a zobrazí se desktopové řešení Windows 

Serveru. 

j) lehce netradičně se zde pro otevření používá zkratka Ctrl+Alt+Delete. 



k) Uživatel je následně vyzván k přihlášení s heslem zadaným po dokončení instalace. 

l) Uživatele uvíta zjednodušená plocha Windows. 

 

 

 

 

 

 



4. Základní konfigurace. 

a) Po spuštění systému se automaticky spouští i Server Manager, který slouží k jednodužší správě a 

konfigurace tohoto serveru, nebo skupiny serveru. 

b) Hlavní panel obsahuje základní informace o serveru a možnost jeho konfigurace. 



c) V sekci Local Server lze konfigurovat nejzákladnější nastavení. První a důležitá je kontrola 

časové zóny. Pokud sedí s lokalitou, nemusí se nic měnit, pokud ne, je zapotřebí jej změnit. 

d) Veškerou konfiguraci, která se nachází na této stránce, lze nastavit i v CLI nástroji sconfig. Ten 

lze spustit programem Spustit (Win+R). 



e) V tomto nástroji se pohybuje pomocí číselných možností. 

f) Doporučuji změnit jméno zařízení a restartovat počítač, nebo VM. 



g) Další nastavení, které doporučuji změnit je automatický update OS. Pro co nejstabilnější 

funkčnost serveru je dobré nastavit na Manual. 

h) Základní konfiguraci dokončíme nastavením statické IP adresy, která je u serverů nepsanou 

nutností. Přidělená adresa DHCP serveru je dobrá, ale není conzistentní pro dotazování se na server. 

Doporučuju využít IP, která se nepoužívá v síti. 



i) Výsledek základní konfigurace. 


