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 1 1,3 miliardy lidí mailuje
E-mail je nejčastěji používaná aplikace internetu – ještě více než World 
Wide Web. Podle odhadů Radicati Group existovalo v srpnu 2008 na 

světě 1,4 miliardy e-mailových účtů, které používalo 1,3 miliardy uživatelů.

6 Právně závazná elektronická pošta
U nás sice taková důvěra v e-mail nepanuje, ale třeba v sousedním 
Německu by měla probíhat od roku 2010 výměna právně závazných 

dokumentů mezi obyvateli a úřady pomocí zašifrovaných e-mailů. Hodně štěstí!

10 překvapivých 
 faktů o e-mailech

 4 Mailování v pyžamu
Společnost AOL v jed-
né ze svých studií 

zjišťovala, jak se chovají 
Američané při mailování. 
67 % dotazovaných vyřizuje 
své e-maily ještě nebo už 
v posteli – v pyžamu. Zato 
například pouze 15 % 
uživatelů si čte své maily 
v kostele.

 8 Nabubřelé přílohy
Mailové přílohy se oproti originálu zhru-
ba o třetinu zvětšují. Důvod je jednodu-

chý: e-maily se kódují v 7bitovém ASCII kódu, 
obrázky a textové dokumenty však v 8bitovém 
binárním. Při přepočítávání pomocí datového 
formátu Base64 se zvyšuje potřeba datového 
prostoru o 36 procent.

Zajímavosti, pozoruhodnosti i překvapivé 
skutečnosti o NEJPOPULÁRNĚJŠÍM KOMUNIKAČNÍM 
PROSTŘEDKU SVĚTA – e-mailu. 
ANDREAS HENTSCHEL

 10 Prosím usmívat se :-)
V e-mailech nyní tak často používané 
emotikony existují od 12. dubna 1979. 

Účastník jedné mailové diskuse Kevon McKenzie 
tehdy navrhl obohatit obsahově suchá sdělení 
symboly, které vyjadřují emoce.
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. – – . – .
Od roku 2004 existu-
je pro znak „@“ do-

konce kód v morseovce. Je-
ho tvar •––•–• odpovídá zna-

ku „a“ násle-
dovanému 
znakem „c“ 
bez mezery. 
V praxi to ale 

má Morseův znak @ dost 
těžké: stejně jako už předtím 
se spíše používá znak pro 
řetězec znaků „at“ (•––). Je 
totiž kratší. 

První spam
První nevyžádaný 
hromadný mail poslal 

3. května 1978 Gary Thuerk, pro-
dejce americké počítačové 
společnosti Digital Equipment. 
Thuerk vyhledal z vytištěného 
seznamu adres předchůdce in-
ternetu Arpanetu účastníky, 
kteří žili na americkém západ-
ním pobřeží, a 600 osobám 
poslal nabídku nového modelu 
počítače.

 Neomezená velikost 
schránky
Už nejen uživatelé 

amerického Yahoo Mailu, ale 
i čeští vlastníci účtů na Se-
znamu mají od konce 
roku 2008 neomezeně 
velikou poštovní 
schránku. Stále však 
existuje (a asi i nadále 
existovat bude) limit na ma-
ximální velikost jedné přílohy.

9

3
Prezidentský mail
V roce 1993 byla zřízena 
oficiální e-mailová adresa 

amerického prezidenta: president@
whitehouse.gov. Bill Clinton však bě-
hem svého osmiletého funkčního ob-
dobí napsal pouhé dva maily: jeden 
interní testovací e-mail a jeden na 
oběžnou dráhu astronautovi Johnu 
Glennovi. 

7

Vynálezce e-mailu
Ray Samuel Tomlinson vyvinul 

koncem 60. let protokol pro přenášení souborů 
(CPYNET), který uměl přenášet soubory mezi 
počítači. Tento protokol později počítačoví 
technici rozšířili tak, že přes něj bylo možné 
posílat i zprávy. Co ale stálo v prvním mailu, to už Tomlinson 
bohužel neví.
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