
Odkazy a vkládání obrázků  

Odkazy - <a ……>odkaz</a> 

 mohou přesměrovat na libovolnou stránku, obrázek, soubor (musí být ve stejné složce 

s index.html) 

 atributy tagu <a> 

o href – cíl odkazu (URL adresa, jméno záložky, jméno souboru…) 

o target – cílové okno, ve kterém se zobrazí obsah odkazu 

 target=“okno“ – zobrazí v novém rámu nazvaném okno 

 target=“_blank“ – zobrazí v novém okně 

 target=“_self“ – tentýž rám 

 

Obrázky - <img….>  (image) 

- atributy tagu <img …> 

o src – umístění souboru s obrázkem 

o alt – alternativní popis (pokud by prohlížeč nezobrazil obrázek) 

o width – šířka (délka nebo %) 

o height – výška (délka nebo %) 

o border – tloušťka rámečku 

 pomocí style se dá nastavit tloušťka, styl, barva rámečku (i jednotlivé strany 

různou barvou 

např. <img  src="beran.jpg" width="300" height="300" style="border: 15 dotted; border-color: blue 

red blue red; "> 

 

 

 

 

 

 

 

Styly rámečku: http://www.jakpsatweb.cz/css/border-

style.html 

 

 

 

Rámeček tečkovaný 

Tloušťka rámečku 

15 pixelů 
Barva rámečku –  

nahoře, vpravo, 

dole, vlevo 

http://www.jakpsatweb.cz/css/border-style.html
http://www.jakpsatweb.cz/css/border-style.html


o margin – okraje (při vložení do textu) 

o align – zarovnání, obtékání textu 

 left, right, top, texttop, middle, absmiddle, baseline, bottom, absbottom 

 zarovnání na střed „center“ u tagu img nefunguje, je třeba obalit např. tagem 

div 

 <div align=“center“><img src…></div> 

DÚ č. 4 

Do vytvořených 4 stránek (index, kamaradi, trida, zaliby) přidejte odkazy. 

Do stránky index.html – ke každému řádku přidejte odkaz na příslušnou stránku  

 Třída … - bude odkazovat na stránku trida.html 

 Kamarádi – bude odkazovat na stránku kamaradi.html 

 Záliby – bude odkazovat na stránku zaliby.html 

 

Do souborů trida.html, kamaradi.html a zaliby.html přidejte  na nový řádek odkaz (např. 
slovo OBSAH), který vrátí na úvodní index.html. 

 

Na každou stránku si vložte aspoň 1 obrázek, který se nějakým způsobem týká dané 
stránky. Můžete vložit např. fotku třídy, fotku vaší party, výrobky vzniklé z vašich zálib apod. 

 

* navíc - u obrázků můžete nastavit zarovnání, ohraničení, barvu ohraničení 

 

 


