
Import souboru GEDCOM do Legacy 
 

Chcete-li do Legacy importovat soubor GEDCOM, vyberte volbu Import z / Soubor GEDCOM z 
nabídky Soubor.  Otevře se dialogové okno Soubor, ve kterém vyberete soubor GEDCOM, který 
chcete importovat.   
 
Po výběru souboru program Legacy zobrazí okno Importovat soubor GEDCOM.  Chcete-li přidat 
informace z tohoto souboru GEDCOM do vaší existující databáze, vyberte možnost Přidat 
informace GEDCOM do EXISTUJÍCÍ databáze.  Pokud chcete z informací GEDCOM vytvořit 
novou databázi, vyberte možnost Vytvořit NOVOU databázi a přidat do ní informace 
GEDCOM (doporučeno).  Poté klikněte na Provést. 

 
Přidáváte-li data do vaší existující databáze, Legacy vás vyzve k vytvoření záložního souboru dříve 
než je dokončen import.  Tento postup vřele doporučujeme.  Pokud vytváříte novou databázi, jste 
vyzváni k zapsání názvu nového souboru. 
 

Analýza 
Program Legacy zanalyzuje soubor GEDCOM pro ověření, že soubor je platný a rozpoznatelný.  
Tato analýza vám také ukáže, kolik osob a rodin soubor obsahuje.  Najde-li program Legacy 
informace, které nezná, je zobrazena zpráva.  Můžete pak programu sdělit, kam má tyto 
informace vložit.   
 
Po ukončení fáze analýzy klikněte na Spustit import.  Program Legacy přečte informace ze 
souboru GEDCOM a umístí je do příslušné databáze.  Vše, co není rozpoznáno, je umístěno do 
chybového souboru, takže si jej můžete prohlédnout a rozhodnout, co s tím. 

 
Importní filtry 

Vložit nerozpoznané položky do polí poznámek 
Tato volba vloží všechny nerozpoznané informace do poznámek k osobě.  Např. řádek "OCCUP  
Bricklayer" by byl vložen do poznámky, protože OCCUP není standardní GEDCOM tag.  (Před 
zahájením importu můžete také namapovat nerozpoznané tagy na standardní tagy). 
 
Zkusit ponechat původní ID čísla   
Kdekoli je to možné, Legacy vyhledá a pokusí se zachovat původní čísla záznamů.   (Jediným 
důvodem, kdy je nemůže použít, je, že jsou již použita jinými záznamy.)  Není-li tato volba 
zaškrtnuta, Legacy se bude stále pokoušet použít stejná čísla, ale pokud nebude moci, nebude 
vás obtěžovat upozorněními. 

 
Kontrolovat platný formát datumu během tohoto importu 
Legacy používá konzistentní a logické formátovací podmínky u dat, které jsou vkládány do polí 
datumů.  Jiné programy umožňují volný zápis datumů, které mohou obsahovat i nesouvisející text, 
který pak učiní datumy nepoužitelné pro třídění a datové výpočty.  Během procesu importu ověří 
Legacy každé datum na platný formát a požádá vás o opravu či přijetí všech nerozpoznaných 
datumů.  Chcete-li přijmout všechna data bez ohledu na formát, tuto volbu odškrtněte.  (Použitím 
vyhledávacího nástroje v Legacy můžete vytvořit seznam se jménem a číslem záznamu všech 
osob, které mají nerozpoznané datum.  Tento seznam vám umožní rychle přeskočit na každou 
osobu a provést později změny.) 

 
Formát jmen a míst 
Zformátuje všechna jména a místa do formátů, který je nastaven v sekci Nastavení.  Tyto 
možnosti formátování obsahují vložení počátečních velkých písmen do křestních jmen, vložení 
počátečních nebo všech velkých písmen do příjmení a formátování názvů míst tak, aby byla za 
každou čárkou mezera. 

 



AutoPramen 
Funkce AutoPramen automaticky připojí během importu pramen ke každé přicházející osobě.  To 
je často velmi užitečné pro dokumentování, odkud jste obdrželi informace, a je to snadnější cesta 
než provést zápis do pole poznámky. 

 

Během importu souboru GEDCOM můžete určité informace potlačit.  Např. pokud vás nezajímají 
informace o adresách, můžete je jednoduše během procesu importu přeskočit.  Klikněte na 
Nastavení pro nastavení informací o importu. 
 


