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Styly CSS úvod 



Styly 

• Dokument XHTML: 

– logicky rozčleněné informace (nadpisy, odstavce, 
bloky,...)  

– žádné informace týkající se vzhledu!!!  

• Vzhled dokumentu  

– pomocí tzv. STYLŮ, které jsou uloženy 
SAMOSTATNÉM SOUBORU!  



Kaskádové definice stylů  - CSS 

• obsah a struktura stránky – soubor .html  

• vzhled stránky – soubor .css  

 

– paměťově úsporné – kratší přístup  

– jeden obsah – různé zobrazení  

– snadnější úpravy 

 

 



Kaskádové definice stylů  - CSS 

1) v části head příkazem 

 <style> 

p { color:red } 

 </style>  

 

2) připojením externího souboru .css  
<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“styl.css”> 



Zápis definice stylu 

selektor { vlastnost1:hodnota ; vlastnost2:hodnota} 

 

př.   h2 {color: navy; font: 18px; font-family: sans-
serif}   css 

 

 další příklady viz jak psát web 

použití:   <h2>Tento nadpis bude modrý</h2> 

     html    

http://www.jakpsatweb.cz/css/css-vlastnosti-hodnoty-prehled.html


Slučování definic 

Nastavení stejné vlastnosti pro více prvků: 

 

h1,h2 {text-align:center ; color:red} 



Slučování definic 

Někdy je potřeba nastavit odlišný vzhled 
textu, který je označen stejnou značkou 

    

   použití tříd a identifikátorů 

 



Třídy class 

Obecnější nadefinování třídy: 

.kurziva { 

                 font-family: cursive;  

                 font-style : italic; 

              }  

 

HTML  <p class=“kurziva” > Tento odstavec bude 
kurzívou </p> 

        



Identifikátory - id 

podobné jako třídy – class 

 

#cervena {color: red}  CSS 

 

<p id=“cervena”> Toto písmo bude 
červené</p>   HTML 



Značka <span>, <div> 

Nemá na vzhled dokumentu žádný vliv, ale lze ji 
doplnit o atributy class a id a použít i na část 
textu 

 

např. <div class="hlavicka"> 
   složitý kód hlavičky... 
  </div>  

.hlavicka … nadefinovaná v css 



Komentáře v CSS 

#prvniodstavec    {text-indent: 20 px} 
a:visited    {color: teal} 
a:link        {color: navy} 
a:hover    {color: red} 
/* toto jsou odkazy*/ 

h1, h2    {color: #33ff66; font-variant: small-caps} 
h2    {font-size: 18pt}  

/*a tohle nastavení nadpisů*/ 
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Zajímavé stránky: 

http://www.jakpsatweb.cz/ 

http://www.owebu.org/cze/html/text.php 
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