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Nadpis tabulky a její záhlaví. 

• Tabulku můžeme pojmenovat pomocí párové 

značky <caption></caption>. Tato značka 

následuje ihned za značkou <table>. 

• Záhlavím rozumíme zvýraznění části tabulky 

(nejčastěji prvního řádku nebo sloupce), které se 

projeví tučným písmem zarovnaným na střed 

buňky. 

Záhlaví je tvořenou značkou <th></th> kterou 

nahradíme značku <td> pro definici buňky.  



• Pojmenovaná tabulka se záhlavím může 

vypadat např. takto: 

 

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 

Obr. č.1  -   Ukázka zdrojového kódu s nadpisem a záhlavím tabulky 1
 

    



• V prohlížeči potom bude tabulka vypadat 

takto: 

Obr. č.2  -   Ukázka zobrazení (X)HTML souboru v prohlížeči. 1 

    

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 



Slučování buněk přes sloupce 

• Pokud potřebujeme aby buňka zaujímala 

prostor více sloupců, použijeme u 

konkrétní značky definující buňku atribut 

„colspan“. Hodnotou tohoto atributu je 

číslo, které určuje přes kolik sloupců má 

být buňka sloučena. 



Obr. č.3  -   Ukázka zdrojového kódu slučování buněk přes sloupce. 1 

    

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 



Obr. č.4  -   Ukázka zobrazení (X)HTML souboru v prohlížeči. 1 

    

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 

Zobrazení tabulky se sloučenými buňkami přes sloupce 



Slučování buněk přes řádky 

• Další možností je propojení buněk přes 

řádky pomocí atributu „rowspan“. 

Hodnotou tohoto atributu je opět číslo, 

které určuje přes kolik řádků bude buňka 

zasahovat. Při slučování přes řádky je 

potřeba dbát na správný počet buněk v 

jednotlivých řádcích. 



Obr. č.5  -   Ukázka zobrazení tabulky v prohlížeči a její kód. 1 

    

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 



Obecné slučování buněk 

• Běžně může nastat situace, kdy budeme 

potřebovat vytvořit buňku která bude 

zaujímat prostor několika řádků i sloupců. 

• Toho docílíme tak, že ke značce pro 

konkrétní buňku připojíme jak parametr 

„colspan“ tak i „rowspan“. Hodnotami 

těchto parametrů potom rezervujeme 

potřebný prostor. 



Obr. č.6  -   Ukázka zobrazení obecného slučování buněk. 1 

    

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 



Obr. č.7  -   Ukázka zdrojového kódu obecného slučování buněk. 1 

    

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 



Příklad na procvičení 

• Napište zdrojový kód tabulky podle 
obrázku, zobrazte ji v prohlížeči a 
správnost zápisu zkontrolujte pomocí 
validátoru. 


