
Zálohování e-mailů pomocí klienta Mozilla Thunderbird 

 

zcela subjektivně dle Milana Zajíčka 
 

L.P. 2016 

ve svátek sv. Hilariona,   

patrona úcty k obrazům  

(věřím, že včetně těch elektronických) 

 

Úvod 
Autor tohoto spisku dobře ví, že Thunderbird není jediným poštovním klientem všehomíra a zde 

uvedený způsob není jediným možným (a pravděpodobně ani nejlepším) řešením zálohování e-mailů, 

ale je vnitřně přesvědčen, že následující řádky by laskavým čtenářům mohly býti nápomocny k tomu, 

aby jejich korespondence časů minulých nezmizela z disků, a jiných médií datových, navždy. Uvedený 

postup lze aplikovat i na zálohování pošty z jiných účtů, jako například seznamu, gmailu atd. 

 

Než začnete zálohovat 
Zálohování e-mailových účtů je časově poměrně náročné. Komunikace mezi klientským počítačem a 

poštovním serverem v případě většího množství e-mailů může trvat i několik desítek minut, nebo 

dokonce hodin. Doporučuji Vám tedy nejprve vyzkoušet postup pro několik málo nedůležitých zpráv, 

a teprve po jeho pochopení začít s masivním zálohováním. 

Instalace Thunderbirdu 
Pokud již tento program jako poštovního klienta používáte, přejděte směle ke kapitole Zálohování 

pošty. Pokud jej používat nechcete, přejděte tamtéž a pokuste se o podobný postup ve svém 

poštovním klientovi. 

Program Thunderbird v české lokalizaci je ke stažení na stránce: https://www.mozilla.cz/stahnout/ 

          

https://www.mozilla.cz/stahnout/


Poté, co stisknete tlačítko Stáhnout zdarma, máte možnost uložit si aktuální instalační soubor, v mém 

případě se jmenuje: Thunderbird Setup 45.4.0.exe, ale číslo verze se pochopitelně čas od času mění. 

Uložený soubor je třeba spustit a poté projít instalací. Následujících několik obrázků ukazuje její 

průběh a není třeba měnit nastavení, snad s výjimkou volby použít Thunderbird jako výchozí klient, 

kteroužto zaškrtněte dle vlastního uvážení: 

                      

                

Program nabízí možnost importu nastavení z jiných poštovních klientů, doporučuji Nic neimportovat. 

 

Následně zvolte dle svého úsudku, zda chcete nebo nechcete používat Thunderbird jako výchozí 

klient pro některé činnosti, anebo prostě Přeskočte integraci. 

  

Rovněž tak Přeskočte průvodce nového emailového účtu, použijte existující e-mail: 

 



Teď je na řadě připojení k existujícímu účtu v UTIA. Postačí vyplnit Vaše jméno, E-mail a heslo, zvolit 

si, zda se má program na heslo ptát při každém přihlášení, anebo zda si jej může pamatovat. Po 

stisknutí tlačítka Pokračovat by mělo proběhnout automatické nastavení serveru příchozí a odchozí 

pošty, takže stačí stisknout tlačítko Hotovo. 

      

V případě, že se tak nestane, použijte tato nastavení a údaje zadejte ručně: 

           

Po dokončení tohoto nastavení je Thunderbird připraven přijímat a odesílat poštu, v levém sloupci je 

pod položkou Vaší e-mailové adresy dostupný celý strom adresářů tak, jak je máte uloženy na 

poštovním serveru.  



 

 

Zálohování pošty do Místní složky 
V levém sloupci Thunderbird ukažte pravým tlačítkem myši na na nápis Místní složky a vytvořte 

novou složku s libovolným jménem.  

         

V názvu složky doporučuji používat v úvodu strukturu rok_mesic_den, aby v budoucnu bylo jasně 

patrné, kdy záloha vznikla, ale to je pouze můj osobní zvyk. Složka se objeví mezi místními složkami. 

 



Následně je možné do této složky přesunout libovolné maily ze serveru. Na vybané e-maily kliknete 

pravou myší a vyberete strukturu: 

Přesunout do > Místní složky > Složka pro zálohu 

 

Ve chvíli, kdy takto zvolíte cíl pro přesunutí, se vybrané e-maily přesunou do Vašeho lokálního 

počítače: 

             

Pro výběr e-mailů můžete z výhodou použít jednak možnost řazení podle jednotlivých polí (Předmět, 

Od, Datum …) stačí kliknout na proužek s tímto nápisem nad seznamem e-mailů, některá pole jde i 

přidat po kliknutí na ikonku vpravo vedle těchto nadpisů sloupců a pak řadit i podle jiných kritérií, 

např. pořadí přijetí. Pro výběr bloku e-mailů použijte klávesu Shift, pro výběr „některých“ 

jednotlivých emailů použijte klávesu Ctrl. Všechny e-maily ve složce vyberete pomocí Ctrl+A. Pro 

přesun můžete rovněž použít přetažení myší.  

  



Soubor se zálohou 
Umístění souboru se zálohou Vašich e-mailů zjistíte nejjednodušeji tak, že pravou myší ukážete na 

dotyčnou složku v Thunderbirdu a vyberete položku Vlastnosti, kde v řádku Adresa najdete místo na 

Vašem disku, kde jsou e-maily uloženy. 

        

Adresář může vypadat třeba takto: 

 

Soubor 2016_10_21_Zaloha (ten bez přípony!) obsahuje v textové formě jeden za druhým e-maily, 

tak, jak jsou zobrazeny ve složce spolu s hlavičkami a celým obsahem. Příklad začátku jednoho mailu 

je zde: 

From - Fri Oct 21 10:10:55 2016 
X-Mozilla-Status: 0001 
X-Mozilla-Status2: 00000000 
X-Mozilla-Keys:                                                                                  
Return-Path: <zpravodajstvi@mailer.idnes.cz> 
Received: from kolbaba.utia.cas.cz (147.231.12.250) 
 by hermes.utia.cas.cz (Axigen) with (ECDHE-RSA-AES256-SHA encrypted) 
 ESMTPS id 20BF52; Tue, 10 May 2016 07:17:14 +0200 
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true 
X-IronPort-Anti-Spam-Result: 

 
An0EAIBuMVe5EXcVdWdsb2JhbABdgmyBIUk0gnulWIwdhi8BBBIFAQyCO
oMyHgeBZQEBAQEBARMBDAsKCCEvhE4GFx0BAR4CAQEWGB8BAQEKDg
EJAgQFEA8mIwGILwEJkTucNmeEQQEBBIFfilkBCxYCBgYBhSF4iTiCGwstExi
CLpgrAYURbIpWjGCHb4dPD4JLDRuBTToyAYkJAQEB 
X-IPAS-Result: 
 
An0EAIBuMVe5EXcVdWdsb2JhbABdgmyBIUk0gnulWIwdhi8BBBIFAQyCO
oMyHgeBZQEBAQEBARMBDAsKCCEvhE4GFx0BAR4CAQEWGB8BAQEKDg
EJAgQFEA8mIwGILwEJkTucN ….. 

 

Soubor je možné zazálohovat (tedy vypálit, schovat na externí disk …) a v případě potřeby použít pro 

získání v něm obsažených e-mailů.  



Získání pošty ze zálohy 
 

Pro získání zpráv ze zálohy se mi osvědčil následující postup. Mezi lokálními složkami v Thunderbirdu 

si vytvoříme novou složku s jednoduchým názvem, např. Obnova. 

         
Ve složce s poštou na lokálním počítači (je to ta, kde je schovaná lokální pošta, jak jsme zjistili 
v minulém kroku), smažeme čerstvě založený soubor Obnova a místo něj nakopírujeme pod stejným 
jménem soubor se zálohou pošty, tedy přejmenujeme původní 2016_10_21_Záloha na Obnova. 
 
 
 

 
 

 
 



Posledním krokem je provedení aktualizace (údržby) složky v Thunderbirdu. 

 
 
Tato operace může trvat poměrně dlouho v závislosti na velikosti záložního souboru. Po aktualizaci se 
v Místních složkách v podsložce Obnova objeví emaily ze záložního souboru a je s nimi nadále možno 
pracovat obdobně jako s běžnou poštou.  
 

 
 
A to je vlastně celé. Přeji Vám co nejvíce dobrých zpráv. 
 
 
 
21. 10. 2016  
Milan Zajíček 


