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Obsah prezentace 

• Absolutní určení pozice prvku 

• Příklad vlastností a praktického použití 



Absolutní určení pozice prvku 

• Absolutní určení pozice prvku umožňuje 
umístění objektu na libovolné místo webové 
stránky bez ohledu na umístění okolních 
objektů. 

• Pozice je určena vzhledem k počátku 
souřadného systému, kterým je implicitně 
nastaven levý horní roh okna prohlížeče. 

• Pozice je vždy dodržena bez ohledu na 
změnu rozlišení (nevztahuje se na 
zoomování stránky) a může tudíž docházet 
k překrývání objektů. 

  



Příklad vlastností a praktického 

použití 

Obr. 1 Ukázka příkladu absolutní pozice prvku 



body {margin:0px; 

      padding:0px; 

      background-color:#b8f0f0; 

      background-image:url('pozadi.gif'); 

      background-repeat:repeat-y  

     } 

 

#tlac1 {position:absolute; 

        top:200px; 

        left:80px; 

       } 

 

#tlac2 {position:absolute; 

        top:290px; 

        left:80px; 

       } 

#tlac3 {position:absolute; 

        top:380px; 

        left:80px; 

       } 

Obr. 2 CSS zápis – část 1 



#texttlac1 {position:absolute; 

            top:207px; 

            left:100px; 

            font-size:36px; 

            color:red; 

           } 

 

#texttlac2 {position:absolute; 

            top:297px; 

            left:100px; 

            font-size:36px; 

            color:red; 

           } 

 

#texttlac3 {position:absolute; 

            top:387px; 

            left:100px; 

            font-size:36px; 

            color:red; 

           } 

Obr. 3 CSS zápis – část 2 



a {color:red; 

   text-decoration:none; 

  } 

 

#obsah {position:absolute; 

        top:150px; 

        left:300px; 

        font-size:26px; 

        width:auto; 

        height:400px; 

        margin-right:50px; 

        text-align:justify; 

        overflow:auto; 

       } 

Obr. 4 CSS zápis – část 3 



<body> 

   <div id="tlac1"> 

    <img src="tlacitko.gif" alt=""/> 

   </div> 

   <div id="tlac2"> 

    <img src="tlacitko.gif" alt=""/> 

   </div> 

   <div id="tlac3"> 

    <img src="tlacitko.gif" alt=""/> 

   </div> 

   <div id="texttlac1"> 

     <a href="odkaz1.html">Odkaz 1</a> 

   </div> 

   <div id="texttlac2"> 

     <a href="odkaz2.html">Odkaz 2</a> 

   </div> 

Obr. 5 Tělo XHTML souboru – část 1 



<div id="texttlac3"> 

     <a href="odkaz3.html">Odkaz 3</a> 

   </div> 

   <div id="obsah"> 

     <p id="nadpis">Pohled na Karlův most</p> 

     <div>  

       <b>Nikdy nepublikované vyobrazení Juditina a Karlova mostu 

přináší nová kniha z Muzea hlavního města Prahy. <b><br/><br/> 

       <img src="most1.jpg" alt="Karlův most" width="200"/>  

       <img src="most2.jpg" alt="Karlův most" width="200"/> 

     </div> 

  </div>   

  </body> 

Obr. 6 Tělo XHTML souboru – část 2 


