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Styly CSS - blokové prvky 



Typy prvků 

 

 

 

Veškerý obsah umístěn v 
obdélníku, kolem 
obsahu jsou okraje, 
které se mohou 
upravovat 

<p>  <h1>  <hr> 

 

 

 

 

Obsah prvku se umisťuje 
na řádku, používají se 
jen vodorovné okraje 

<b>  <a> <img> 

BLOKOVÝ ŘÁDKOVÝ 

Př. blokové a řádkové prvky 



Základní stylování  

body 

block inline 



Styl bloků 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Quisque dui 
tellus, gravida id, commodo nec, 
fermentum sit amet, odio. Morbi mi 
neque, pellentesque in, vulputate ac, 
nonummy at, metus. Duis porta rhoncus 
lacus.  

margin-top 

border-top 

padding-top 

-right -left 

-bottom 

CSS width 



Styl bloků 

#text  {margin: 3px;  

border: 1px solid red; 

padding: 1; 

background: yellow; } 

 

 

<p id=“text”> 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Quisque dui tellus, gravida 
id, commodo nec, 
fermentum sit amet, odio. 
Morbi mi neque 

margin 

border 

padding 

Př. styl_bloku 



Styl bloků 

Čtyřsměrné vlastnosti 

margin: 3px  20px  0  20px 

  
top 

right bottom 
left 



Rozměry a pozice částí stránky 

Fixní model  width :500px; 

Z hlediska provozovatele a autora nejlepší, ale pro uživatele nejhorší 

 

Procentní model  width:  80%; 
Rozměry nastaveny procentně, rozměry nastaveny podle použité šířky okna. 

Ať je okno široké 640px nebo 1280px, obsah se mu přizpůsobí 

em-model   width :25em; 
Jednotky jsou závislé na aktuální velikosti písma. Pokud si uživatel písmo 

zvětší, zvětší se i layout stránky 



Vodorovné zarovnání obsahu bloku 

h1,h2,h3 { text-align:center } 

 

p    { text-align:justify } 

 

… týká se řádkového obsahu 

 



Vodorovné vystředění bloku na 
stránce 

a) blok nemá určenou šířku – roztažen od kraji ke 
kraji. Margin – upravuje prostor po krajích 

   #blok { margin: 0  100px} 
 

b) blok má určenu šířku - k vystředění slouží hodnota 
margin:auto 

 #blok {  

   width:200px; 

   margin: 0  auto 

  } 

 



Zarovnání bloků na stránce 

Každý blok se nachází uvnitř jiného (případně 
uvnitř body). 

 

Zarovnání vůči rodičovskému bloku závisí na 
hodnotě padding (vnějšího bloku) a margin 
(vnitřního bloku) 



Styl pro stránku 

Stránka bez rámečku: 

body  {  margin: 2em 

   padding:0} 

Stránka s rámečkem 

body  {  margin: 0; padding:2 em 

   background:yellow; 

   border: 1em;solid green; 

   color:black} 



Zarovnání bloků na stránce 

Pravý okraj větší než levý 

 

Levý okraj je větší a pravý 
nulový 

 

Oba okraje stejné 

 

Nulové okraje 

A 

B 

C 

D 



Skrytí prvku na stránce 

Typ prvku určuje CSS vlastnost display 

 

. skryt { display:none;} 

 

<h3 class="skryt"> &rarr; Příspěvky:</h3> 
 

Tímto způsobem můžeme přidat do stránky informace, které 
usnadní používání stránky na jiných zařízeních, nebo přidat 
popisy, komentáře, oddělovače 
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Obrázky: 

Vlastní zdroje 

 

Zajímavé stránky: 

http://www.jakpsatweb.cz/ 

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