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Obsah prezentace 

• Příklad praktického využití pozicování a selektorů 

při vytváření vzhledových vlastností webové 

stránky. Příklad znázorňuje postup při vytváření 

čtyř-sloupcového layoutu .   



Příklad praktického využití 

pozicování a selektorů 

Obr. 1 Zobrazení čtyř-sloupcového layoutu v prohlížeči 



body {margin:0px; 

      padding:0px; 

      font-size:16px; 

      color:#000000; 

      background-color:#ffffff; 

     } 

 

div {text-align:justify; 

     padding:7px; 

    } 

 

#levy-sloupec {position:absolute; 

               width:200px; 

               height:610px; 

               margin-top:20px; 

               left:20px; 

               background-color:lime; 

               border-style:dashed; 

               border-color:red; 

               border-width:7px; 

               } 

Obr. 2 Zápis CSS čtyř-sloupcového layoutu – část  1 



Obr. 3 Zápis CSS čtyř-sloupcového layoutu – část  2 

#pravy-sloupec 

{position:absolute; 

               width:200px; 

               height:610px; 

               margin-top:20px; 

               right:20px; 

               background-color:lime; 

               border-style:dashed; 

               border-color:red; 

               border-width:7px; 

              } 

 



Obr. 4 Zápis CSS čtyř-sloupcového layoutu – část  3 

#stredni-sloupec {position:relative; 

                width:auto; 

                height:610px; 

                top:20px; 

                overflow:auto; 

                margin-left:260px; 

                margin-right:260px; 

                background-color:yellow; 

                border-style:double; 

                border-color:blue; 

                border-width:7px;  

               } 



Obr. 5 Zápis CSS čtyř-sloupcového layoutu – část  4 

#horni {position:relative; 

        width:auto; 

        margin-left:20px; 

        margin-right:20px; 

        margin-top:20px; 

        background-color:yellow; 

        border-style:ridge; 

        border-color:orange; 

        border-width:7px; 

       } 



Obr. 6 Zápis CSS čtyř-sloupcového layoutu – část  5 

#horni {position:relative; 

        width:auto; 

        margin-left:20px; 

        margin-right:20px; 

        margin-top:20px; 

        background-color:yellow; 

        border-style:ridge; 

        border-color:orange; 

        border-width:7px; 

       } 



Obr. 6 Zápis CSS čtyř-sloupcového layoutu – část  5 

#horni {position:relative; 

        width:auto; 

        margin-left:20px; 

        margin-right:20px; 

        margin-top:20px; 

        background-color:yellow; 

        border-style:ridge; 

        border-color:orange; 

        border-width:7px; 

       } 



Obr. 7 Zápis  zdrojového kódu  webové stránky – část 1 

<body> 

   <div id="horni"> 

     Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný  

 

     v tiskařském a knihařském průmyslu........ 

   </div>    

 

   <div id="levy-sloupec"> 

     Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný  

 

     v tiskařském a knihařském průmyslu........ 

   </div> 



Obr. 8 Zápis  zdrojového kódu  webové stránky – část 2 

<div id="pravy-sloupec"> 

     Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný  

 

     v tiskařském a knihařském průmyslu........ 

   </div> 

 

   <div id="stredni-sloupec"> 

     Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný  

 

     v tiskařském a knihařském průmyslu........ 

   </div> 

  </body> 


