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Návod na zprovoznění virtuálního prostředí  

Tento návod byl vytvořen především pro přípravu virtuálního prostředí s routerem MikroTik a 

v případě potřeby klientem Windows. Půjde o primární prostředí, kde provádět praktická cvičení z předmětu 

Správa síťových zařízení MikroTik. Bude sloužit primárně kombinované formě studia, ale pro domácí přípravu 

může sloužit i prezenční formě. 

Cílovou skupinou tohoto návodu jsou především ti, kteří nemají s virtualizací téměř žádné zkušenosti. 

V tomto návodu je popsána jedna z možných cest, jak zprovoznit ve virtualizovaném prostředí router MikroTik 

a případně i OS Windows. Další typy virtualizací a postupy, zde uvedeny nejsou, přestože mohou být funkční a 

v některých ohledech předčit zde uvedené řešení. 

Instalace VirtualBoxu 
1. Stáhněte si VirtualBox pro svoji platformu ze stránky https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

2. Nainstalujte program VirtualBox. 

 

 
3. Zkontrolujte, popř. přidejte novou síťovou kartu a v případě zájmu ji změňte IP konfiguraci: 

a. Tools -> Network -> Properties -> Adapter -> Configure Adapter Manually -> IPv4 Address and Mask 

(adresa a maska může být libovolná a ani není třeba ji měnit) -> Apply. 

 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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b. Tools -> Networks -> Properties -> DHCP server -> Enable, Server Address, Server Mask, Lower Address 

Bound, Upper Address Bound (pouze při změně adresy DHCP) -> Apply. 

 

 

4. Zjistěte, popř. i změňte složku, ve které jsou uloženy virtuální stanice. 

a. File -> Preferences (ctrl+G) -> General -> Default Machine Folder 

b. VM pro MikroTik zabírá cca 150 MB, VM pro linux obvykle zabírá cca 10 GB. VM pro Windows 

cca 40 GB. Proto může být vhodné zvolit jiné umístění. 
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Přidání virtuálního routeru MikroTik 
1. Stáhněte image disku routeru MikroTik (RouterOS) z následující stránky: 

https://mikrotik.com/download#chr – doporučujeme stáhnout VDI image ve verzi 7.1.2 (Stable) nebo 

6.48.6 (Long-term), ale neměl by být problém použít jakoukoliv z novějších verzí (od 6.4x). 

 
2. Stažený VDI soubor vložte do složky, kde se nacházejí virtuální stanice (předchozí část krok 4 – File -> 

Preferences (ctrl+G) -> General -> Default Machine Folder). Např. C:\Users\uživatel\VirtualBox VMs\ 

 

3. Přidejte VDI soubor do VirtualBoxu jako pevný disk pro virtuální stanice (VM): Tools-> Media -> Add -> 

vyberte soubor virtuální stanice uložený v předchozím kroku. 

 

https://mikrotik.com/download#chr
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4. Vytvořte novou stanici (VM) ve VirtualBoxu: Machine -> New 

a. Name: MikroTik      (cokoliv) 

b. Type: Other 

c. Version: Other/Unknown (64-bit) 

 
 

5. Zvolte velikost RAM pro VM, 64 MB dostačuje, popř. jakákoliv vyšší. 
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5. Vyberte pevný disk pro VM MikroTik. Zvolte: Use an existing virtual hard disk file -> vyberte přidaný 

disk VM (např. chr-7-1.2.vdi). 

 

Nastavení síťových karet VM MikroTik 
 

1. Upravte nastavení první síťové karty VM MikroTik Settings -> Network -> Adapter 1 

a. Přidání karty: Enable Network Adapter 

b. Propojení síťové karty –  Attached to: Internal Network (Vnitřní síť) – vytvoří vnitřní síť v rámci 

stanic ve VirtualBoxu. Pro propojení s jinou VM napište stejný název propoje (Name) na všech 

VM, které mají být spolu propojeny. 

c. Zapojte kabel: Cable Connected 
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2. Obdobným způsobem upravte nastavení druhé a třetí síťové karty VM MikroTik Settings -> Network -> 

Adapter 2/3 

 
 

3. Čtvrtou síťovou kartu nastavte pro připojení s hostitelským PC přes síť pouze s hostem (síťový adaptér 

VirtualBoxu nastavovaný v první části návodu). 

a. Přidání karty: Enable Network Adapter 

b. Propojení síťové karty – Attached to: Host-only Adapter (Síť pouze s hostem) – propojí se 

síťovým adaptérem v hostitelském PC. 

c. Zapojte kabel: Cable Connected 
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4. Spusťte virtuální stanici (VM MikroTik). 

 
5. Nastavte v terminálu virtuální stanice získání IP adresy pro 4. rozhraní (ether4) automaticky z DHCP 

(nastaveno v první části návodu). 
a. username: admin 

b. password:            (prázdné) 

 

c. ip dhcp-client add disabled=no 

interface=ether4 

d. ip address print 
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6. Přístup do VM MikroTik je nyní funkční z hostitelského operačního systému pomocí programu WinBox 

( https://mt.lv/winbox64 ). 

a. Connect To: 192.168.101.101 

b. Login: admin 

c. Password:                  (prázdné) 

d. Connect 

 

https://mt.lv/winbox64
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Klon routeru MikroTik 
1. V rámci cvičení budeme používat současně až tři MikroTik routery, které budou dle potřeb různě propojeny 

mezi sebou. K tomuto účelu vytvořte dva klony z již vytvořeného MikroTiku – pravý klik na VM - > Clone 

(Klonovat). 

 

2. V prvním kroku klonování nastavíme jméno nové VM a především zajistíme, aby se přegenerovaly všechny 

MAC adresy, abychom neměli stejné MAC u více VM. 

 

 

3. Při posledním kroku pouze zkontrolujeme, že vytváříme plný klon a necháme VM vytvořit. Veškerá další 

nastavení by již měla být převzata z původní VM (počet síťových karet a jejich zapojení). 
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4. Úplně stejným způsobem vytvoříme i druhý klon, abychom měli celkem tři VM MikroTik. Jejich propojení 

pro některá cvičení bude vypadat např. takto: 

 

 

 


