
Export souboru GEDCOM 
 

Pro export souboru GEDCOM z Legacy proveďte následující kroky: 
 
1. Klikněte na Export do / Soubor GEDCOM z nabídky Soubor.  (Nebo stiskněte Ctrl-E) 
2. Klikněte na záložku Možnosti. 
3. Vyberte typ souboru GEDCOM, který chcete vytvořit. 
4. Zaškrtněte políčka odpovídající volbám a záznamům, které chcete vložit do souboru.  

(Vysvětlení následuje.) 
5. Klikněte na záložku Ochrana údajů. 
6. Vyberte možnosti ochrany dat, které chcete nastavit při exportu.  (Vysvětlení následuje.) 
7. Klikněte na Autor... a ujistěte se, že informace o vás jako autorovi a tvůrci souboru GEDCOM 

jsou správné. 
8. Chcete-li změnit výchozí seznam informací, které jsou začleněny do souboru GEDCOM, 

klikněte na Nastavení.  
9. Pokud jste provedli všechna požadovaná nastavení, klikněte na Vybrat název souboru a 

SPUSTIT EXPORT. 
10. V dialogovém okně Exportovat soubor GEDCOM požadovanou složku a název souboru, který 

chcete vytvořit.  Název souboru může mít nejvýše 255 znaků.  Soubor bývá často pojmenován 
příslušným příjmením. 

 

Vytvořit soubor GEDCOM pro... 

Legacy   Soubor GEDCOM pro Legacy obsahuje VŠECHNY informace, které mohou být 
vloženy do databáze Legacy.  To znamená všechna pole s informacemi o osobě; všechny 
poznámky; všechny prameny; všechny události; údaje o obřadech CJKSpd a chrámech; 
obrázky; zvuk; video; seznam třídění a značek; a také preferované děti, partneři a rodiče.  
Tento soubor GEDCOM odpovídá specifikaci GEDCOM 5.5 (s některými rozšířeními) a obsahuje 
nejvíc informací.  Pokud chcete exportovat soubor GEDCOm, který má být importován do 
Legacy, měli byste zvolit tuto možnost. 

Pouze GEDCOM 5.5   Mnoho jiných programů nemá místo pro uložení všech informací, 
které jsou udržovány v programu Legacy a vygenerují chybový soubor.  Pokud jste při exportu 
omezeni pouze na ta pole, která jsou akceptována jinými programy, zvolte tuto možnost. 

PAF 2.31 a PAF 3.0 / 4.0   Protože program Personal Ancestral File je nyní používán 
ve třech různých verzích, 2.x, 3.x a 4.0 a protože každá z nich pracuje s poznámkami, 
prameny a archívy různým způsobem, je nutné vytvořit tři zvláštní formáty souborů GEDCOM. 

PAF 2.31   Prameny, které jsou obsaženy v Legacy, jsou označeny a vloženy po polí 
poznámek.  Lékařské a badatelské poznámky jsou také označeny a sloučeny do standardního 
pole Poznámky.  Pole poznámek jsou mezi slovy zalomena do kratších řádků. 

Tento typ souboru GEDCOM obsahuje: 
Jméno, pohlaví, narození, křest, úmrtí, pohřeb, sňatek 
Ancestral File Number a Uživatelské referenční číslo 
Poznámky 
Prameny vložené do polí poznámek 
Všechny informace o obřadech CJKSpd 

PAF 3.0   Prameny jsou exportovány jako oddělené záznamy s citacemi ukazujícími na ně 
tam, kde je třeba.  Pole poznámek jsou uprostřed slov zalomena do kratších řádků. 

Tento typ souboru GEDCOM obsahuje: 
Jméno, pohlaví, narození, křest, úmrtí, pohřeb, sňatek 
Ancestral File Number a Uživatelské referenční číslo 
Poznámky 
Prameny jako oddělené záznamy 
Všechny informace o obřadech CJKSpd 



PAF 4.0   PAF 4.0 obsahuje některé další informace, které nejsou v 3.0. 

PAF 5.0   PAF 5.0 obsahuje některé další informace, které nejsou v 3.0 a 4.0. 

Základní   Základní formát GEDCOM obsahuje pouze základní záznamy o životě. 

Tento typ souboru GEDCOM obsahuje: 
Jméno, pohlaví, narození, křest, úmrtí, pohřeb, sňatek 

Všeobecný   Všeobecný soubor GEDCOM obsahuje: 

Jméno, pohlaví, narození, křest, úmrtí, pohřeb, sňatek 
User Reference Number 
Poznámky 
Prameny 
Události 
Křest 
Stav manželství 

 
Délka řádků poznámek 
Řádky v polích poznámek programu Legacy souvisle pokračují, dokud není použit tvrdý konec 
řádku (carriage return).  Pokud zvětšíte nebo zmenšíte okno poznámek, celý text je 
přeformátován na novou šířku.  Jiné programy, jako Personal Ancestral File, mají v polích 
poznámek pevnou délku každého řádku a každý z těchto řádků je do souboru GEDCOM 
exportován jako samostatný řádek.  Legacy při exportu souboru GEDCOM rozdělí dlouhé 
nekonečné řádky na menší části.  Zápisem čísla označující délku řádků můžete ovlivnit, jak dlouhé 
tyto segmenty budou.  (Je-li soubor GEDCOM importován do Legacy, segmenty řádků jsou znovu 
spojeny do svého původního stavu.) 

 

Výběr záznamů - koho chcete vložit do souboru? 
Výchozí možnost jej Všechny záznamy z celé databáze.  Pokud ji chcete změnit, klikněte na 
Výběr záznamů.  

 
Všechny záznamy z celé databáze   Tuto volbu vyberte, pokud chcete vložit 
všechny osoby a rodiny do nové databáze.  Výběr této volby zapříčiní, že všechny další volby 
budou ignorovány. 
 
Vybrané záznamy obsažené ve skupinách   K exportu můžete vybrat určité 
osoby, rodiny a souhrnné rodiné linie, umístíte-li je do skupiny 
 
Všechny záznamy se značkou osoby   Tuto volbu vyberte, pokud chcete vložit 
pouze osoby, které jsou v databázi označeny určitou značkou.  Kliknutím na šipky nahoru a 
dolů můžete vybrat značku, kterou potřebujete. 
 
Exportovat všechny partnery označených osob   Vyberte tuto volbu, chcete-li 
vložit všechny partnery každé exportované osoby. 

Exportovat všechny děti označených osob   Vyberte tuto volbu, chcete-li 
vložit všechny děti každé exportované osoby. 
 

Exportovat všechny rodiče označených osob   Vyberte tuto volbu, chcete-li 
vložit všechny rodiče každé exportované osoby. 
 
Všechny záznamy manželství se značkou   Tato volba exportuje osoby, které 
jsou součástí označených manželství.  Kliknutím na šipky nahoru a dolů můžete vybrat 
značku, kterou potřebujete. 
 



Exportovat děti označených manželství   Vyberte tuto volbu, chcete-li vložit děti 
všech označených manželství. 
 

Změna informací o autorovi 
Pokud chcete změnit jméno, adresu, telefonní číslo a řádky poznámek dříve vložených informací, 
nebo tyto informace chcete zadat poprvé, klikněte na Autor...  Objeví se okno Informace o 
autorovi, kde tyto informace můžete přidat nebo změnit. 

 
Nastavení souboru exportu 
 
Formát souboru GEDCOM můžete upravit různými způsoby kliknutím na Nastavení...    
 
Spuštění exportu 

Pokud jste vybrali osoby a rodiny, které chcete vložit do exportovaného souboru GEDCOM, 
klikněte na Vybrat název souboru a SPUSTIT EXPORT.  Legacy vás vyzve k pojmenování 
souboru.  Přidána bude přípona .GED.  Poté Legacy vytvoří soubor a exportuje specifikované 
informace.  

 


