
3.X ffiadp§gg, písme* wc§§§e*sÉ pďsrma

_ vlrLváření př.ehlechrého dokumentu není možné vystačit potlze s jednou velikostí písma

, iol]lu_ ještě bez jakýcirkoiil, dalšícir formátovaeích možností, pokud nechcete prezentovat

]1,rnace a data nn 
"ugi.h 

stránkách jako por,rhcr změť znakťr a čísei,

i-ITML proto nabízí r."-á ,or.air. p*.ti,"ar.,i, jak 
"prehleclnit 

text pornocí nadpisů, rťrz_

il for_itů a jejich i..x, Ň,"ir"u, torne), efektů ipodtržení, indexování atd,) a barer,,

:íekťy e ryýnmzňovdní písrrra

_cié písmo v }TTML, které použijete, mťiže mít v rámci zclůr,aznění rlěkolik zvÝrazňujících

,,ů. Nejrlříve popisii;]i"aitna,]i, " 
.i.* jut'nyio řečeno I Ýlod" 

kapitcly _ kurzívu, tuč_

t, :r podti:žení - a na znalosti jejieh syntaxe a použltí ty zN:ylé, 
,,oĚlrar"ri tpvi. nlcházejí ,

,iažclý z těchto prutá *a .oá;i,ln.tni ,rrutp.,, kte::á má oliu nu veškerý texi nacházející

lvnitř těchto značek, samozřejmostí je kombinace. t,zn, písino mťrže bl,t jak podtržerré,

tr,rčné a skloněné.
-'';;;il raHodnt efektl, nabízítedy T{TML tyto značky:

: > ťučné písmo
> kurzíl,a (nakloněné písmo)

,i\t,_lD:

.>Toto písr*o je bex formátovaeích prvkŮ,</F>

.><í>Toio 3rísmo je skloněné,</l><nn>
<B>Toto písmo je tučná"</P><gR>
<U}Toťo písrno je pociržená,</U>
?>

:\
<TXBXU>

Ťoťo písmo je jak sktoněnén ťak ťučné a podržená,

</U><lB></T>
;>

, , 1.,{l:iLr,l 
je ber ť-lrmátovaiictl 1xr,4lŮ

, . ,1 
j5,r7x5rri4 .r-řJr;irdird.

_ ,;u pis;rro je tuťná.

_ ,. i::tLL,;, ie í-,+rlr4Ěné.
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:;íXffi ;:ůYťlTť;::#::X:ffi r#i!::::,;!:M"i*n,;;:;,:#ili:;tr?
spró,unlj postup při.zad,aaúnl, a uldo,řLuu,uulOL yuwuluvuww ,-"-- _ka ukončena jako prunl"

ruu"sí,být ukonten janŠilÁt,ňt, "-y!:!ji':"o,::^:ť"::;#::;"d"ž;;;;;i náiarnn
W,Z:Y';:;;r#!Ťk2tr:'ffi ,?,Tf il:#qy"*;:,i::;:,ťm,#,ff h;,iy,T,
';::-Y:*"ť;W;#tr;ůTť,:,,rrf7ir;*";ř; j::!;;:;*Tffi',,!,#í:;:#:o
*;Í#:";?;:,#;i:,:"#:1::;;::i::!;žffi iffi,ír:i,,*n,:;;:;n:*r,trI:W

.Tak,isemnaznačilvúvodutétočásti,HTMLseneomezujepouzenauvedenéLÍizvýazio.
uaci 

"reXty, 
alenabízí i další:

::T:l*' ffi*1lliJ'r',:illkteré bu{e o jeden p:q::::,-::ž standardní

<s!,íALL> ohraničuje pí,*o, které buáá o jeden bod menší než standardní

<sUB> dolní index

<SUp> horní index

PŘíru.qo:

<BoDY>
<PxsTRíKE>

Tento text
</STRIKE>

</P>
<P>

Tento
</P>
<P>

Tento text
</P>
{P)Tento text

(SUB>tento
(SUP)tento

je přeškrtnutý,

text je normální <BIG>a tento o něco větší,</BlG>

o něco menší,</Sl4AlL>
je normáIní <St,tALL)a tento

ie normální,
p-"ár, aot.rím indexern</SUB>
-t 
orním indexem, (/sUP>

ŤťfitútÉrrl-jt-přť F_

Terrto text je normžrlní a tento o něco většÍ,

Tento text je normálni a tento o něco menší,

Tento text je normá,lní, tento psón dolrr.ím indexem 
u 

tento homím indexem'
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Wňtena
Pznačka
fo pruní,

|*jamw
|j postup

fintřebn1ý
'r*tnaul.

Wýrazňo-

I

FBT.L>

fu za jiný, a to včetně jeho velikosti, která má celkem širokou škálu od 1 do 7 (pozor, toto

mí relikost v bodechffi u textovycn editorů). Vynikající vlastností je moŽnost.zadála! ve-

frn* písma i r"rutiu.j, iti.-a"* ťveut ostiat<tuámo d.íi,ouané. Pokud je naPříklad aktu-

fuí ve]íkost fontu 2 (standardní nastavení, 
"apá"iaa 

zh"",!.a absolutní velikosti 10), lze ji

-*i, pouhým přičtením nebo odečtením požadovaného čísla,

Font se definuje značkou

ctm>

aSho parametry jsou následující:

velikost zvoleného písma od 1 do 7
pokud zaďáte prea veiit ostí znaménko + (plus) nebo _.(m_inus),

zménítevelikost písma vzhledem k aktuálnítak, že se zadana noo-

nota přičte (popř. odečte) od této velikosti, 
_

Ó.i"riturni pr"-r,rea vetikostí fonta (Tžmes New Roman,) vidíte na

obrázku:

hntv o i jich Používóní,

§f,ZE="ve]-ikost"

smo o velikosti 1

Dismo o velikosti 2

?ísmo o velikosti 3
písmo o velikosti4
písmo o velikosti 5
písmo o velikosti 6

@í€R="barva"

název typu písma, který bude použit

il; piil;'musí být u]..,nurno nainstalovaný,} tl:"1:. 1,::,|*
"uáal,;"i,o 

přesný celý název;po]ludiej zadáte špatně, bude pouzl-

to pisma standardního (Times New Roman),

definuje barvu písma
Pro základní barvy můžete použít slovního vyjádření (red,,blue,

ÉŇ;p;á ), jinaĚ je potřeba zadat číslo barvy hexadecimálně,

písmo o velikosti 7

ílcE=''PÍ.smo"

Pro úplné pochopení uvedu několikjednoduchých příkladů včetně stručných popiskŮ, jaké

budou mít zadaiéparametry vliv na písmo v dokumentu:



<FoNT S!ZÍr="2" pagB="Arial' Col.oR=r'3gd")

Tento řádek ve zdrojovém kódu nastaví červené pismo AňaLs absoiutní velikostí 2'

velikost 2, ěerná

<FoNT S!Z].="*L" FAcE="Times New Roman" gg193='Blac.k"Ž

ZnaékaHastavípísmoTžmesNeuRomonsčernoubarvouavelikostojednuvětší,nežjeak.
tuáIní,

<FoNŤ SíZE="-2" FACE="Courier New">

BudenastavenopísmoCouňerNe,rusvelikostíodvamenŠí,nežjeaktuální,barvazůstane
ffi;ďi jŤ::,,r^l#ť#ť:i::il"#i"ii#";##i"ňsíb;ÍtzadánY,staČÍPouze
ieden z nich, ten, Jenoz zllrclru ""]]_r.-'. ,i^,.oo ,ipr]en narametr, ktery metu Jcrr J.urlu _ , __,

Takževe značce .řo*r, rr. poulít i noJJj.a.n parametr, který mění jen jednu z vlast-

ností písma - uair,osi,"iu^ruu.ňo ront,-

<F9NT 3!Z'="3"ž bude změněna pouze velikost PÍsma

<FoNT FAcE="Aríal") budezměněnpouzefont

<F9NT "o"o*=,J"]i, 
bude změněna pouze barva Pisma

pozNÁuxa: všechny zněny d,ané touto značkou bu,d2! P:::^:: ::ki'!r,ff,j!!Í,#Í!'"#:!:
ukottčení rp,o tnpS,| pi,:;;:,;,;; ,i" nó"sled,u,iící př"íklad), stejne 

"

,iňi " 
óSižn oďatní,clt, značek,

PŘír<lao: Praužd,La pro zaaád,ění, a ukončouóní, platnosti značky FoŇí

(poznámkyumístěnéu jednotliv;i.n,:.?::\;"ťffi ;#TíT§]=,TiTrifi fi l]'rli"'r,i.ťiÍ;
i"řp.,""*rPt, 1$};1.;.:;:;řlil T"Ti r- r,n.,
;L'i'.r.#ť*""'.filrfii.it,o font nastavJ:;';"iň^ N ew Roman, velikost písma, abar-

va písma černá,

Ťimes New Roman,
<BR>
<FoNŤ gl7g="*L"ž

Ťimes New Roman,
<BR>

bud,e změněnrl, ueltkost písma na 3, barva a,font zŮstduá,

velikost 3, ěerná

bud,e změněno písmo na AňaL uelikostl, 3, ba,rua zŮstaaá

<FoNT trr;lg!,='/§lt6,1/')
ir]"r, velikost 3, ěerná

<BR>-- 
a"or* ggagg=//Green">

Arial, velikost 3,

<BR>

pí.smo bud,e m,ítbaruu zelenou

zeLená
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</FoNT> q
Arial , vel5.i<ost
<BR>,

</FoNT>
li_mes New Roman,

'' písmu bud,e ln,úcena černó, barua

3, ěerná

font bu.d,e změněn zpět na Tl,mes Nea Roman

velikost 3, ěerná

ueli,kost písma bud,e opět 2

velikost 2, ěerná

GR>
<íroNT>
?ires New Roman,

?loes New Romarr, velikost 2, čemá

Time s New Roman, velikost 3, ěetná

Arial, velikosi 3, černá
fuial, velilqo§t 3, B§lená
fuial, veliltost 3, Ěerná
Times New Roman, velikost 3, černá

]laes New Romarr, ve]ikost 2, černá

lnplicitní nostovení velikosti písmo

El e<FoNT>, o níž jsem psal v předch ozí éásti, umí kromě zadání speciíické velikosti pís-

un také písmo relatirm"ě zvětšovat 8i zmenšovat. provádí to vzhledem k velikosti písma, které

!r ea_<taveno implicitně, v případě Internet Exploreru to je 2..9.u_*"* pokud používáte jiný

pah}Éeč, může se stát,žese implicitně nastavená velikost může lišit - pak všechny velikosti,

tút9é nastavíte značkou <FoNŤ;, budou samozřejmě odlišné. Aby se tomuto precedentu za_

hílo, definuje HTML znaěku<BAsEFoNT>, kierá nastaví implicitní velikost všech písem,

hůnld tedy tuto velikost značka <F6NT> nnéni,vrátí se ukončením platnosti této zmény znaě-

lm </rOŇr>velikost zpétnatu, kterou definovala znaěka <BASEFONT>,

Její sl,rrtaxe je následující:

€lSEFONT SIZE="n"ž

rlb n je velikost písma od ]. do ?, tedy podobně jako u značky <EoNT>, Na rozdíl od ní ne-

h zaáávat relativní velikost, což je logické, jinak by to nemělo smysl.

Nodpisy

ETuL není samozřejmě skoupé ani k používání nadpisů, beznchžby byl dlouhý text pouhou

&otickou směsicí .táu. .lut o nadpisy ize sice použíf změny fontů, velikostí a barev, popsané

r 
'iedchozí 

části, ovšem HTML rnď p"o n"api.y lryhtazeÁy speciální tagY, jejichŽ PouŽití je

podsatně jeanoaussia traničtějšívzirled"rn't a"nňi.izarovnávánípřímo v rury? automatic_

LÉmu odřádkováni 
"a 

táncem na"dpisu. Výhodou je také qlšší přehlednost ve zdrojovém kódu,



J;ffiff iff ii;í,l,i,ŤiJ ;],íi; 
l 
" 

nri,

mo definoána úroveň ňř;i;;ápi.r. ry. j"a,#Ň ě,nutiy mají následující syntaxi:

(H1}, <<112ž, -.,| <H6>

přičemŽtag<Hl>zol:razínejvětŠínadpis,jehožvelikostseplynulezmenŠujeaŽk<tl6>,

PŘíxr,.qo: Přeh,Led,né aelžkostž ušeclt, nadpisů

"*r.iď ";.ňo 
platnost jím také koněí,

standardně je nadpis zarovnándoleva. 
podobně j4" y 9Ťti]::J"'jfl*T"".'§rlr]iť;

rametru ALiGN ,""";;;;lóu* "1_'1ryd, 
Podobně jako u'nu', 

nudpi., v jehož tagu byl

i se stejnou syntaxí, K"-iň:;;;leirALIGN má vliv pouze na ten

PŘíxla.o: Z q,rounání, nad,pisů

<H1 AÍ,lcN-ttl',gýll,)
Nadpis zarovnaný doleva

</Hl>
Text normálnítro odstavce,. ":1i
,"."*"a. AIIGN na něj tedy nema

,'a*r er,rcu-,RIGHT">
Nadpis zarovnaný doprava

</HL> t-}a*r'
Text normálního odstavce, který

carametr ALIGN na něj tedy nemá

arr ar,roN-,cENTER">
Nadpis zarovnaný na střed,

je zarovnán standardně doleva,

žedrLý vliv,

je zarovnán standardně doleva,

žádný vliv,

standardně</HL>
A opět text normátního odstavce, který je zarovnán

doleva/ paramet,;i;* na něj tedy nemá žádný vliv,

Nnttpis Hl
Nadpis H2

Narlpis }I3

Nailpis Hií

NaQi§ I{5

Ni4,i, }t6



nfi je pří,-

rtaxi:
§adpis zar${naný doleva
*x :.:=_::ic odstavce, kter,ý je zarormán standardně doleva, parametr 1,.LIGN na něj tedy

:a ==;;il

Nadpis zilroynaný tloprava

l= :.r=:-:iio odstavce, který je zarowátr starrdardně doleva, paranreř ÁIIGN na nšj tedy

p3*trŤl

Nadpis zarorrnaný na stř,ed

., : i ::= :crmáhiro odstavce, kterji je zarowrán standardnĚ doleva, parameř ALIGN na něj

l r r..: žcný vlrv,

<ts6>.

t díky pa-
)IV>, a to
ř tágu byl

eva,

eva,

drtě

\, i :___ed nadpisu, tedy jeho font a barvu, má vliv jednak globální nastavení barev (viz dalši

,t:,r:;1__; . jednak po.t"áňi nastavení značky <F9NT>. Bylo_li tedy touto znaěkou nastaveno

u,sin . _{:,ial a barva eervena, tak i nadpis bude zobraz",,, pí,-",n Arial a červenou barvou, Na

r,!i.: Li :amozřejmě nemá vliv nastavení velikosti fontu, tá je závistá přímo na použití konkrét-

: : ;:.l; pro nadpis.

t.3 Baruy

.]is.,i ::áte ten pocit, když se, nyk]ína barevný televizor, musíte dívat na černobflý obraz

t";.t_-:.: pi-ístroje. eripaJáte si taĚ trochu jako vó sbrém filmu. Abyste si tak nepřipadali při

-"-:,.:ení webových stránek, umožňuje HTML použitíi barev, O základním využití _ barvě
,]ici:,: 

- jste si mohli přečíst v minulé řapitole, kde byla krátce_vysvětlena i syntaxe zadávání

tu;=-; rio zdrojového xoJr. S barvami se však setkáte v HTML i jinde, nežv textu,_nroto

l ,.l'i_g[ částech vysvětlím stručně všeobecné použití barev, což usnadní pochopení dalších

!.Á_-_._..

zodovóní borev

;:}íL definuje pro základní barvy (bíIá, černá,modrá, červená atd,) přímé názvy.odpovÍ-

lu,;_c anglickému ekvivalentu jména barvy, tedy bílá=White, černá:Black, modrá=Blue,

§:;erá:Red apod. ú" n"ró se zaďáva!í' jako hodnotaparametrů značek. Jak jste si jis-

; i š;:nli v předóhozí kapitole, barva textu se zaďává značkou

€ťl COLOR="batva"ž

*;:_. HTML nastaví danou barl,u. Názvy barev se zaďávajído uvozovek stejně jako vŠechnY

:l_,i::oty v HTML (viz kapitolu 3.1). Je nasnadě, že není vsilách HTML pokrýt názvy všech-

:__,- nožnébarql a jejich i<ombinace _ pojmenováno jich tak ztsíává pouze několik desítek,



otřebu jete*iI1::n:.',1}ifť}T3i";r'::H.áiil
K tomu, abyste T".Hffi TX:*|ř liliffi ř..'j.ň"":' j akó s'

ní barev a hexadecrm

Ui.",'""nU *odrá vypadá takto

*o000FF }rlrrp _ RGB) se zadávají Po-

'';3;T:iili,::i]l.t!;J{rJĚri";"íi,i'"iliťiix}.§..jŤ",,'"1H1llilg*i§:tn1u
;'ň* konkrétnírn 

;ili iŤ i: ;il:lT;5ffi;; ňě r u Ě are,

a nakonec modrá dvc

barvu.

Zóklodní borvy o ieiich hexodecimólní lyiódření

Aqua tyrkysová 133F0555gtácr Óerna, #ooooFF
Blue modra #FFoOFF
Fuchsia Í!d9Ya #8oBoBO
Grav Šeda "oo80o0
ěil!" tmavě.zelená 1,*ooFF..

'rlT,"."" í,i'"',lí,"*,"u i333333'Ňil- Tx§!i:,T" irorooo
olive tmi #8ooo80
ř;;ol" tmavě 

íialová 
#FF.oooneó 99lu"nu +rrrprr

Yl]::., ?ili, #FFFF..yellow zlula 
r __^l xíolo hererr musej í zaéínal znakem

Je potřeba mít n1 paměti, že hexadecim álné zadaná čísla barel

';#;"* ;,avřená v uvozovkách:

<FONT COLOR="*CCFF00"> :^ l^1_rÁ io vr,tvoŤit n

Abystenemuselipotřebnébarvvmílh.l|r*ilT;ti*{riŮ|;:,ffiťt"#3§l1u'i*
#,i:T fi;il; grafickém editoru, kte,ry u|í,s"t"ít" 

a" rrrmr, ,??\ua 
nakonec modra. upo_

fu 6,,,"i61pii;;itťil'"Tn§,i,ff ;*ll,,;n+*:,
Žorňuji, že se musr 3e

Yl.:lTďdffi ffiJ*l:ffiH-x?ťiffi;Ji:nTí?lLx'Jí'*n-va textu, barva odKazll Ila;rrrvu ",_--



rsti míchá-
adecimální

dái.ají po-
:rs]o), tedy
dvojicí 00
rjslednou

at Znakem

pt,ořit nej-
lodnoty ty-
adecimální
odt,á. Upo-

llicitní bar-
rcd. Všech-

;;ffi
TLJF:
lů"ffi

r]i, : : :::plicitní barvy se nastavují na začátku zdrojového textu ve značce <BODY>, který
fi: J*.: :é-c vlastnílp kódu, který bude prohlížeč zobrazovat (viz kapitolu 2).

,, ,,:--::''r-é jeho parametry jsou následující:

::aR barva, která bude použita napozaďí,standardně bíIá
16r implicitní barva textu, která se použije, nestanoví-li uŽivatel jinak, stan-

dardně černá
barva odkazu, který jste ještě nenavštívili, standardní nastavení je modrá

barva již navštíveného odkazu, implicitní nastavení fialová
barva odkaza, na néjžjste právě klepli, standardně červená

}*, ,:" $íLl: Uued,ené impticitní tlodnoty bareu platí pro Internet BrpLorer, NetscaPe Naai-
1, ,i " ,,,-:, 

.iittou např. barau pozadí - suětle šed,ou.

u] *:_ _ :.,j}, použijete ve značce <BoDy> všechny uvedené parametry, vlpadá to naPř. takto:

<3;D,J BGCoLoR=,,BLACK- TEXT="!{HIŤE" LINK="YELLoW- V!]NK="GREEN"
&.].jfF-="RED")

l,, _:.ačka nastaví následující barvy: barva pozadí černá, barva textu bílá, barva odkazu
:,. l." ::lvené stránky žlutá,barva odkazu navštívené stránky zelená a koneČně barva odka-

l; ,,,, :ějž jste právě klepli, červená. Samozřejmě stejně jako u jiných znaČek není nutné,

,iJ; ::.: zadávali všechny parametry, použijte pouze ty, které chcete, aby se zménilY - ostatní
i.r . :istanou stejné, původní.

3, :r-.irtnr: Je oušem d,obré pamatouat na to, že nó,aštěuní,ct stró.nek jsou zugklí, na určitý
: ! :ld_, tztr. uěd,í, že barua nenauštíueného oclkazu je modró, apod., takže Pokud, baruami
",, ,: :.:r:íclldte, užiuatel bud,e zmatenlj a bude mu cltuíli traa| než se zoňentwje, a je také

-' -.. že z uašiclt, strťtnek od,ejde dř"íue, než přišel,

3orvo textu

]..i.:.,ě textu jsem se věnoval již v předchozí kapitole, takže udělám jen malou rekaPitulaci
::,: ::.-. co ji přeskočili, ataž pro to měli jakýkoliv důvod.

: :l,va textu se nastavuje značkou

<fi§T>

.,:_ _:j plvotním úkolem je, jak již její název napovídá, nastavit písmo pro text. Kromě toho

,;._= rastavuje písmu velikost a pro nás momentálně nejdůležitější parametr, barvu. Jméno

";f.],netru, který toto provádí, je

:cloR



a ieho hodnotou je název barvy v *::l]}1,1;iffi;il,"#,T""íii:ll;;.",,áo,,pux v,,padá

tťň'ň'ilo"i Ěa=ti, celá znaěka, ktera zm

takto:

3.4Poznámkyvezdroiovémtextu
Abystesevezd.ro jovétextuvyzn,'tli:1olj',"iiii-irťď*Ílsff jrďn'r"[
#íi,řkilntáře (poznámky), co. kl11"j::H;ři*ir"ao.i. a c9 j!."::::*51'":i#fi,"_
;"1,;.;;;;iren.uvr,i.áauu,J:ii:*'):'#;:H i,"ňňei, vždy jsou součástí Pouze Zo

Tiffi;Tl?Í.neproJevr ]'" 
"] 

.-.:; ip 2 co není, musíte svoje komentáře ohraničit násle-

"'ř;;;ň ížečpoznal,co poznámka je a t

dujícími znaky:

(!-- text poznámky -->

poznámkaTůž:.bi:]lbovolnědlouhá,žádn,á;T-*Jl*:tir!}"fi #5|",;1§§ighx;
Uríi^'""*a zďítaznlt,že se poznámk? T"j
_ átevírací sekvence ,';'áái iour" ;ea,a,rra začátku komentare';..Íi;ffiilřádku'

komentáře. Neplatí ;ď';;t; ;měla vyskytovat na začátku a k,

<F9NT ggag3=/'Green"}

a bude p|aL\t aždo ukončení adekvátní znaěkou </E'oNT>,

PŘírum: Ví,ceŤúd,kouú komentó,Ť

(!-- první řádek textu poznámky

ir"iir'-alá"k textu poznámky

;;;;i řádek textu poznámky

a'a".iy- řádek textu poznámky -->

poznámky také mohou obsahovat libovolné značkY HŤML' aniŽ budou jakkoliv interPreto-

v ány prohlížeuŤ^^. 
navíc podp oruj e speciáln i znaěku

Internet Exploret

<CoMMENT>

do něhož je také možno napsat poznámku:

<CO!{MENT>ToIo je poznámka(/COMMENT>

Z příkladu je patrné, že mávlastnosti, co se týče 
"n*::::,,i.' 

U.,*UUIHTML,


