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Jak obnovit ztraceny dokumentu

Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ
PŘELOŽENMicrosoft Word 2000 verzi tohoto článku naleznete 316950  (http://support.microsoft.com/kb/316950/ ) .

Dokumenty aplikace Word může dojít ke ztrátě v určitých situacích. Například
dokument může dojít ke ztrátě dojde k chybě, která vynutí Word ukončit, pokud dojde k přerušení napájení během úprav
nebo dokument zavřete bez uložení změn. Tento článek vysvětluje kroky, můžete zkusit obnovit dokumentu ztraceny.

Poznámka: Pokud jste dokument delší dobu neukládali, může dojít k jeho úplné ztrátě. Pokud jste dokument ukládali,
může dojít pouze ke ztrátě změn provedených od posledního uložení. Poznámka: Některé ztracených dokumentů může být
obnovitelné.

Použijte následující metody v pořadí, ve které jsou předávána, příslušné pro danou situaci.

Metoda 1: Vyhledání původního dokumentu

Použijte jeden z následujících postupů (podle používané verze systému Microsoft Windows).

Windows Vista

Microsoft Windows XP

Úvod

Další informace

Klepněte na tlačítko Start, , do pole Zahájit hledání zadejte název dokumentu a stiskněte klávesu
ENTER.

1.

Pokud dokument obsahuje seznamu soubor, poklepejte na dokument otevřít v aplikaci Word.

Pokud seznamu soubor neobsahuje dokumentu, přejděte ke kroku 3.

2.

Klepněte na tlačítko Start, , do pole Zahájit hledání zadejte *.doc a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Pro Dokumenty aplikace Microsoft Office Word 2007 typ *.docx.

3.

Pokud seznamu soubor neobsahuje soubor, pokračujte metodou 2.4.

Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Hledat a potom klepněte na příkaz soubory či složky.1.
Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zadejte název souboru.2.
V poli oblast klepněte na položku Tento počítač.3.
Klepněte na tlačítko Hledat. Pokud Výsledky hledání pole neobsahuje soubor, pokračujte následující kroky
hledání pro všechny dokumenty aplikace Word.

4.

Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zadejte *.doc. Dokumenty aplikace Microsoft Office Word 2007
zadejte *.docx.

5.

Klepněte na tlačítko Hledat.

Pokud Výsledky hledání pole neobsahuje soubor, zobrazit Koš. Postupujte takto:

6.

Na ploše poklepejte na ikonu Koš.a.
V nabídce Zobrazit klepněte na tlačítko Podrobnosti.b.
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Metoda 2: Vyhledat záložní soubory aplikace Word

Pokud je vybrána možnost Vždy vytvořit záložní kopii, může být záložní kopii souboru.

Poznámka: Vyhledejte tuto možnost, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu
Uložit.

Chcete-li vyhledat záložní kopii souboru, postupujte takto:

Metoda 3: Vyhledat soubory automatického obnovení

Pokud předchozí metoda není chybějící soubor najít, Hledat soubory automatického obnovení. Ve výchozím Word hledá
soubory automatického obnovení při každém spuštění a potom zobrazí všech najde v podokno úloh Document Recovery.

Krok 1: Použití Správce úloh

V nabídce Zobrazit příkaz Seřadit ikony a klepněte na příkaz podle data odstranit.c.
Procházejte zobrazenými soubory. Najít dokumentu, který hledáte, klepněte na dokument pravým tlačítkem
a potom klepněte na tlačítko Obnovit.

Tento postup vrátí dokument do původního umístění.

d.

Vyhledejte složku, ve kterém chybí soubor naposledy uložen.1.
Hledat soubory s příponou WBK.

Pokud najít soubory, jejichž název "Zálohování z" postupovali podle názvu chybějící soubor následujícím postupem
jako odpovídající verzi aplikace Word se systémem.

Word 2007

Microsoft Word 2002 nebo Microsoft Of f ice Word 2003

Pokud není žádný soubor WBK v původní složce, vyhledejte počítač všechny soubory WBK. Postupujte v závislosti
na používané verzi systému Windows.

Windows Vista

na systém Windows XP

2.

Spusťte aplikaci Word 2007.a.
Klepněte na Tlačítko Office a klepněte na tlačítko Otevřít.b.
V seznamu Typ souboru klepněte na položku Všechny soubory.c.
Klepněte na záložní soubor nalezen a klepněte na tlačítko Otevřít.d.

Spusťte aplikaci Word.a.
V nabídce soubor klepněte na tlačítko Otevřít.b.
Přejděte na šipku v poli soubory typu, klepněte na tlačítko všechny soubory *. * vyberte soubor a
klepněte na tlačítko Otevřít.

c.

Klepněte na tlačítko Start, , do pole Zahájit hledání zadejte WBK a stiskněte klávesu ENTER.a.
Pokud záložní soubor obsahuje seznam souborů, opakujte kroky v kroku 2 ("vyhledat soubory s příponou
WBK) otevřete soubor.

Pokud seznamu soubor neobsahuje záložní soubor, pokračujte metodou 3.

b.

Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Hledat a potom klepněte na příkaz soubory či složky.a.
Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zadejte *.WBK.b.
V poli oblast přejděte na šipku a pak klepněte na položku Tento počítač.c.
Klepněte na tlačítko Hledat.d.
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Krok 2: Prohledat ručně

Podokno obnovení neotevře, ručně vyhledat soubory automatického obnovení. Postupujte jako odpovídající verzi aplikace
Word jsou spuštěny tyto kroku.

Word 2007

Word 2003 a Word 2002

Krok 3: Pro soubory ASD vyhledání

Pokud nemůžete najít souboru ASD v umístění je identifikován v seznamu název složky, hledání celé jednotky pro
soubory ASD. Postupujte v závislosti na používané verzi systému Windows.

Windows Vista

na systém Windows XP

Pokud najít všechny soubory s příponou ASD, postupujte takto, jako odpovídající verzi aplikace Word se systémem.

Word 2007

Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavním panelu a potom klepněte na tlačítko Správce úloh.1.
Na kartě procesy klepněte na libovolnou instanci Winword.exe nebo Microsoft Word a pak klepněte na tlačítko
Ukončit proces. Tento krok opakujte, dokud neukončíte všechny výskyty Winword.exe a Word.

2.

Zavřete dialogové okno Správce úloh systému Windows a spusťte aplikaci Word.

Pokud Word nalezne soubor automatického obnovení otevře podokno úloh Obnovení dokumentu na levé straně
obrazovky, a chybějící dokumentu je uveden jako "document name [původní]" nebo jako "document name
[Obnoveno]". Pokud k tomu dojde, poklepejte na soubor v podokně úloh Obnovení dokumentu, klepněte v nabídce
soubor na příkaz Uložit jako a uložte dokument jako soubor DOC. Ručně změnit příponu DOC, pokud máte.

3.

Klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.1.
V navigačním podokně klepněte na tlačítko Uložit.2.
Do pole umístění souboru automatického obnovení Poznamenejte si cestu a klepněte na tlačítko Storno.3.
Word ukončit.4.
Otevřete složku, kterou jste si poznamenali v kroku 3.5.
Vyhledejte soubory jejichž názvy končí v ASD.6.

V nabídce Nástroje klepněte na tlačítko Možnosti.1.
Klepněte na kartě Umístění souborů, poklepejte na soubory automatického obnovení, poznamenejte si
cestu, klepněte na tlačítko Storno a potom klepněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka: V dialogovém okně Upravit umístění může mít šipku dolů v seznamu název složky zobrazíte celou
cestu k obnovení souborů.

2.

Word ukončit.3.
Vyhledejte umístění souboru automatického obnovení.4.
Vyhledejte soubory jejichž názvy končí v ASD.5.

Klepněte na tlačítko Start, , do pole Zahájit hledání zadejte ASD a stiskněte klávesu ENTER.1.
Pokud seznamu soubor neobsahuje soubory automatického obnovení, pokračujte metodou 4.2.

Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Hledat a potom klepněte na příkaz soubory či složky.1.
Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zadejte *.asd.2.
V poli oblast přejděte na šipku a pak klepněte na položku Tento počítač.3.
Klepněte na tlačítko Hledat.4.

Spusťte aplikaci Word 2007.a.
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Word 2002 nebo Word 2003

Poznámka: Pokud najít soubor automatického obnovení v podokně obnovení neotevře správně pokračovat "Metoda 6:
řešení potíží s poškozenými dokumenty" Další informace o otevření poškozené soubory.

Metoda 4: Vyhledat dočasné soubory

Pokud předchozí metody soubor nenalezne, zkuste obnovit dočasné soubory. Postupujte v závislosti na používané verzi
systému Windows.

Windows Vista

na systém Windows XP

Metoda 5: Vyhledat "~" soubory

Názvy některých dočasných souborů začínají znakem tilda (~). Tyto soubory najít, postupujte takto, jako příslušné verze,
které jsou spuštěny.

Windows Vista

Klepněte na Tlačítko Office a klepněte na tlačítko Otevřít.b.
V seznamu Typ souboru klepněte na položku Všechny soubory.c.
Klepněte na soubor ASD, můžete najít a klepněte na tlačítko Otevřít.d.

Spusťte aplikaci Word.1.
V nabídce soubor klepněte na tlačítko Otevřít.2.
Klepněte v seznamu Typ souboruvšechny soubory *. *3.
Vyhledejte a vyberte soubor ASD.4.
Klepněte na tlačítko Otevřít.5.
Restartujte počítač.6.
Spusťte aplikaci Word.

Pokud Word nalezne soubor automatického obnovení otevře podokno úloh Obnovení dokumentu na levé straně
obrazovky, a chybějící dokumentu je uveden jako "document name [původní]" nebo jako document name
[Obnoveno]. " Pokud k tomu dojde, poklepejte na soubor v podokno úloh Document Recovery, klepněte v nabídce
soubor na příkaz Uložit jako a uložte dokument jako soubor DOC. Ručně změnit příponu DOC, pokud máte.

7.

Klepněte na tlačítko Start, , do pole Zahájit hledání zadejte TMP a stiskněte klávesu ENTER.1.
Na panelu nástrojů Zobrazit pouze klepněte na tlačítko Další.2.
Procházejte soubory a hledat soubory, které odpovídají poslední několik data a časy upravovat dokument. Pokud
najít dokumentu hledáte pokračovat "Metoda 6: řešení potíží s poškozenými dokumenty" Další informace o
obnovení informací ze souboru.

3.

Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Hledat a potom klepněte na příkaz soubory či složky.1.
Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zadejte *.TMP.2.
V poli oblast přejděte na šipku a pak klepněte na položku Tento počítač.3.
Možnosti hledání jsou zobrazeny, klepněte na příkaz Možnosti hledání.4.
Klepnutím zaškrtněte políčko Datum, klepněte v poslední n dnů a potom změnit n počet dní od posledního
otevření souboru.

5.

Klepněte na tlačítko Hledat.6.
V nabídce Zobrazit klepněte na tlačítko Podrobnosti. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Seřadit ikony a
klepněte na příkaz podle data.

7.

Procházejte soubory a hledat soubory, které odpovídají poslední několik data a časy upravovat dokument. Pokud
najít dokumentu hledáte pokračovat "Metoda 6: řešení potíží s poškozenými dokumenty" Další informace o
obnovení informací ze souboru.

8.
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na systém Windows XP

Další informace o vytvoří a používá dočasné soubory Word klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft
Knowledge Base: 211632  (http://support.microsoft.com/kb/211632/ ) Popis způsobu, jakým aplikace Word vytváří

dočasné soubory

Metoda 6: Řešení potíží s poškozenými dokumenty

Další informace o odstraňování potíží s poškozenými dokumenty aplikace Word klepněte na následující čísla následujících
článcích databáze Microsoft Knowledge Base: 826864  (http://support.microsoft.com/kb/826864/ ) Řešení potíží s

poškozenými dokumenty aplikace Word 918429  (http://support.microsoft.com/kb/918429/ ) Řešení potíží s

poškozenými dokumenty v aplikaci Word 2007

Další informace

Funkce automatického obnovení v aplikaci Word je určena k vytvoření zálohy pro
záchranu dokumentu, když dojde k chybě. Některé chyby mohou ovlivňovat vytvoření souboru automatického obnovení.
Funkce automatického obnovení není plnohodnotnou náhradou pravidelného ukládání souboru.

Poskytujeme nástroje, které jsou určeny pro obnovení odstraněných dokumentů. Na Internetu však jsou k dispozici
nástroje od jiných výrobců, které jsou určené k obnovení odstraněných dokumentů.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft.
Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti
těchto produktů.

Další informace o obnovení klepněte na následující čísla následujících článcích databáze
Microsoft Knowledge Base: 212273  (http://support.microsoft.com/kb/212273/ ) Proč se vám nepodařilo obnovit ztraceny

dokument 156574  (http://support.microsoft.com/kb/156574/ ) Co je funkce automatického obnovení v aplikaci Word?

211762  (http://support.microsoft.com/kb/211762/ ) Automatické ukládání aktuální práce (otevřený dokument)

107686  (http://support.microsoft.com/kb/107686/ ) Vytvoří a obnoví soubory automatického obnovení Word

Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:

Klepněte na tlačítko Start, , typ ~ do pole Zahájit hledání a stiskněte klávesu ENTER.1.
Na panelu nástrojů Zobrazit pouze klepněte na tlačítko Další.2.
Procházejte soubory a hledat soubory, které odpovídají poslední několik data a časy upravovat dokument. Pokud
najít dokumentu hledáte pokračovat "Metoda 6: řešení potíží s poškozenými dokumenty" Další informace o
obnovení informací ze souboru.

3.

Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Hledat a potom klepněte na příkaz soubory či složky.1.
Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zadejte ~ *. *.2.
Klepněte na tlačítko Hledat.3.
V nabídce Zobrazit klepněte na tlačítko Podrobnosti. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Seřadit ikony a
klepněte na příkaz podle data.

4.

Procházejte soubory a hledat soubory, které odpovídají poslední několik data a časy upravovat dokument. Pokud
najít dokumentu hledáte pokračovat "Metoda 6: řešení potíží s poškozenými dokumenty" Další informace o
obnovení informací ze souboru.

5.

Odkazy

Microsoft Office Word 2007
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2002 Standard Edition
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Strojově přeložený článekDůležité: Tento článek byl přeložen pomocí software
společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články
přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní
databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy
dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při
mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v
překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na
strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.Projděte si také anglickou verzi článku:316951 

(http://support.microsoft.com/kb/316951/en-us/ )  

Další nápověda

Obraťte se na pracovníka odborné pomoci e-mailem, online nebo telefonicky
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