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učební text 

HTML atributy – vlastnosti 
Každý HTML tag může mít svoje vlastnosti – atributy. 

Atributy tagu jsou definovány v počátečním tagu. Za 

atributem následuje hodnota, která je zapsána do 

uvozovek. Vše pak vypadá například takto: 

<img src="img_girl.jpg" width="500" height="600"> 

<a href="https://www.seznam.cz“> To je odkaz</a>  

HTML styly 
Pokud chceme v HTML další možnosti formátování, je 

to možné udělat pomocí stylů – atribut style. 

Například pozadí stránky za pomoci atributu style se 

provede: 

<body style="background-color:red;"> 

Například pozadí nadpisu velikosti h1 za pomoci 

atributu style se provede: 

<h1 style="background-color:orange;"> 

Příklady některých stylů 

<h1 style="color:blue;"> barva písma nadpisu 

<p style="color:red;">  barva písma odstavce 

<h1 style="font-family:verdana;"> font nadpisu 

<h1 style="font-size:200%;"> velikost písma 

<p style="text-align:center;"> zarovnání odstavce 

Komentáře 
Komentáře se zapisují přímo mezi HTML kód a slouží 

pouze pro vaši potřebu. Vše, co bude v komentáři 

zapsáno, bude následně prohlížečem ignorováno. 

Pro zápisy komentářů se využívá tato syntaxe: 

<!—Zde se zapisuje Váš komentář --> 

HTML barvy 
Barvy v HTML se zadávají několika způsoby 

• Názvem barvy – red, green, blue, … 

• RGB – udává množství barvy červené, zelené 

a modré. Nejvyšší číslo je 255. 

• Kódem v šestnáctkové soustavě - #ff6347 

Příklady zadání barvy pozadí odstavce: 

<p style="background-color:orange;"> 

<p style="background-color: RGB(200, 10, 10);"> 

<p style="background-color: #C170CB;"> 

HTML odkazy 
Odkazy jsou základem každé HTML stránky. Po 

kliknutí na odkaz dojde přesměrování na jiný 

dokument anebo jiné místo v dokumentu. 

Syntaxe externího odkazu 

<a href="http://www.seznam.cz">odkaz</a> 

<a href="http://www.zive.cz">odkaz</a> 

 

Pokud v odkazu využijeme atribut target, můžeme 

určit, kde se bude otevírat dokument odkazu. 

Nejčastěji se používá _blank a _self . 

_blank odkaz se otevírá v novém dokumentu 

_self odkaz se otevírá ve stejném dokumentu

  

<a href="https://www.w3schools.com/html/" 

target="_blank"> 

 

Syntaxe interního odkazu 

<a href="#hroch">hroch</a> 

 ………… 

<a name=hroch>Tady je text o hrochovi</a> 

 HTML obrázky 
Obrázky patří mezi základní prvky každé WWW 

stránky. Vylepšují design dokumentu. 

Syntaxe obrázku 

<img src="auto.jpg" alt="naše auto"> 

<img src="pes.jpg" alt="Náš pes Čenda" 

style="width:500px; height:600px;">  

 



Obrázek jako odkaz 
<a href="gynome.html"> 

  <img src="skola.jpg"  alt="gymnázium nové Město 

na Moravě" style="width:100px; height:42px; 

border:0;"> 

</a>  


