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Ubuntu a Windows
Když si nainstaluji Ubuntu na počítač s
Windows, budu mít možnost zvolit, který OS
chci spustit?
Zajisté, Ubuntu při instalaci automaticky do MBR zapíše zavaděč GRUB, který vám při každém
spuštění PC umožní vybrat, který systém se má spustit.

Při instalaci se mi do nabídky nepřidaly
Windows
Instalátor by měl sám automaticky detekovat všechny nainstalované operační systémy a do nabídky
zavaděče přidat patřičné položky. Pokud se tak náhodou nestane, budete si muset patřičnou položku
přidat ručně.
Pro více informací navštivte článek Přidání Windows

Po aktualizaci jádra mi z GRUBu zmizela
volba Windows
Při aktualizaci jádra systém automaticky přepisuje konﬁgurační souboru GRUBu (musí se tam připsat
nové jádro). Přepisuje se ovšem jen část mezi ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST a ### END
AUTOMAGIC KERNELS LIST. Pokud tedy nechete, aby se vám smazaly Windows, tak je musíte mít
zapsané mimo toto „pole“.
Pro více informací navštivte článek Přidání Windows

Po instalaci mi nechtějí naběhnout Windows
Vista
Windows Vista často odmítnou nastartovat, pokud detekují jakoukoliv změnu na svém diskovém
oddílu.
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Pro opravu problému můžete použít Windows Vista Recovery Disk, který vypálíte na CD, nastartujete
z něj počítač a použijete položku Repair your computer.

Jak změním, aby se po startu počítače
spouštěl Windows
Úprava tabulky zobrazené po startu počítače je možná. Dá se měnit jak výchozí položka pro start,
počet sekund které tabulka čeká než spustí systém a spousta dalších věcí.
Pro více informací navštivte článek GRUB

Po instalaci Windows se nemůžu dostat do
Ubuntu
Windows instalací přepíšou linuxový zavaděč systému GRUB a je ho tedy třeba obnovit.
Pro více informací navštivte článek Obnova.

Dostanu se z Ubuntu na svoje Windowsové
disky?
Ano, Ubuntu bez problémů již ve výchozí instalaci podporuje jak čtení, tak zápis pro oba používané
souborové systémy Windows (FAT a NTFS).
Všechny disky a diskové oddíly by měly být automaticky nalezeny a naleznete je ve správci souborů
Nautilus.
Pro více informací navštivte článek Připojení disku.

Dostanu se z Windows na svoje linuxové
disky?
MS Windows bohužel ve výchozím stavu nepodporuje čtení a zápis pro žádný ze souborových systémů
používaných v Ubuntu. Existuje naštěstí nemálo možností, jak tuto situaci změnit.
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Pro více informací navštivte článek Přístup na linuxové disky z Windows.

Mohu z Ubuntu pouštět Windows aplikace?
Některé Windows aplikace lze spustit pomocí emulátoru Wine, nemusí však fungovat spolehlivě.
Obyčejné aplikace fungují mnohem lépe, než hry. Také je možné pustit kompletní Windows v Ubuntu
pomocí Virtualizace, takže pak lze spustit libovolnou aplikaci. V drtivé většině virtualizačních nástrojů
ovšem nefunguje akcelerace graﬁcké karty, takže ani tato možnost není vhodná pro hraní her.

Pomocí Wine nemohu spouštět aplikace,
chyba "Blocked wine start /unix"
Pokud chcete jakýkoli soubor spouštět, musí mít nastavena patřičná práva - tzv. Spustitelný příznak.
Od vydání Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat toto neplatí pouze pro Unixové spustitelné soubory, ale
také pro EXE soubory spouštěné pomocí Wine. Pokud daný EXE soubor nemá nastaven spustitelný
příznak, dostanete následující chybu (bohužel v angličtině)

Řešením je nastavit spustitelný příznak - jednoduše pravým klikem na soubor → Vlastnosti →
karta Oprávnění → Povolit spouštění souboru jako programu.
Problem je u spusteni Windows programu primo z CD - tam nelze nastavit pravo spusteni. Resenim je
prekopirovat obsah CD na disk (napr. /tmp).
Mnohem lepsi ale je, vypnou tuto bezpecnosti „funkci“ wine.
Nastaveni je v souboru /usr/share/applications/wine.desktop
ten si otevrete:
gksu gedit /usr/share/applications/wine.desktop (napr. klavesouvou zkratkou Alt+F2)
a radek Exec=cautious-launcher %f wine start /unix
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zmente na: Exec=wine start /unix %f
Nyni uz by to melo fungovat

Jak odstraním Ubuntu?
Navštivte Odstranění Ubuntu.
Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé
a potřebují aktualizaci pro současné poměry. Více...
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