
TAGY, se kterými jsme už pracovali… a něco málo 
navíc ;-) 
 
<h1>Nadpis 1. úrovně</h1> vymezení nadpisu první úrovně. 
<h2>Nadpis druhé úrovně</h2> nadpis druhé úrovně (mezinadpis, 
nadpis kapitoly) 
Dá se použít až šest úrovní nadpisů (tedy <h1>, <h2> až <h6>). 
Vykreslují se různě velké podle důležitosti. 
 
<p>odstavec</p> vymezení odstavce, po jeho konci prohlížeč 

automaticky zalomí řádek a udělá 
vertikální mezeru. 

 
<font>typ písma</font>  jiný způsob nastavení písma u 
části textu 
  
<font color=“green“ face=“Garamond“ size=“4“>zelené písmo 
Garamond psané velikostí 4</font> 
 
<b>tučný text</b>  text mezi těmito tagy bude tučný. 
 
<i>kurziva</i>   kurzíva 
 
<span>část textu</span> dvojice tagů vymezující nějak odlišný 

text.  
 
<span style="color: red">červeně psáno</span> 

Atributem je "style" a má hodnotu "color: red" (angl. 
barva: červená) 
Pomocí tohoto atributu style= se dá detailně nadefinovat 
vzhled textu. 

 
<br> zalomení řádku, takzvaný měkký enter, text po tomto 

tagu bude vždy začínat na novém řádku, ale není to 
nový odstavec (bez mezery za odstavcem) 
POZOR!  tento tag je nepárový, to znamená, že žádné 
</br> neexistuje! 

 
 
Atributy (přidávají se jako vlastnost do tagů pro odstavec, 
oddíl, část textu) 
 
style – možnost nadefinovat vzhled textu v části textu –  

   barvu, písmo, velikost písma… 
<p style=“color: red; font-family: Arial; background-color: 
blue> odstavec psaný červeně s modrým pozadím psaný písmem 
Arial</p> 
 
color, background-color – označení barev 

- základní barvy: http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-
zakladni.html 

- další barvy: http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-
pojmenovane.html 

 

http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-zakladni.html
http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-zakladni.html
http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-pojmenovane.html
http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-pojmenovane.html


font-family – webově použitelná písma Times New Roman -
 Garamond - Arial - Arial Narrow - Verdana - Courier 
New - MS Sans Serif 
 
font-size – velikost písma v pixelech, slovy (small, medium,  

  large…) 
 

<p style="font-size: 25">odstavec psaný velikosti písma 25</p> 
 
ZAROVNÁNÍ  
align – atribut pro zarovnání, přidává se jako vlastnost do 
odstavce, nadpisu… 
 
<p align="right">odstavec zarovnaný vpravo</p> 
<h1 align=“center“>nadpis nejvyšší úrovně zarovnaný na 
střed</h1> 
<p align=“left“>odstavec zarovnaný vlevo</p> 
 
 
POZADÍ 
 

- barva pozadí – u stránky - <body background-
color=“blue“>…</body> 

 
- barva pozadí za částí textu (podbarvení odstavce, věty…) 

o <p style=“background-color: yellow“>odstavec podbarvený 
žlutě</p> 

o <span style=“background-color: pink“>část textu 
podbarvená růžově</span> 

- obrázek na pozadí stránky - <body 
background=“obrazek.jpg“>…….</body> 
 obrázek musí být uložený ve stejné složce jako html 

soubor 
 doporučené formáty .jpg, .jpeg, .gif, .png 
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