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ÚVOD

Referen ní p íru ka kaskádových styl
pro tvorbu WWW dokument

podle specifikací CSS1 a CSS2(2.1) 

Tato publikace je kompletní referen ní p íru kou aktuálního stavu jazyka kaskádových styl  WWW dokument  známého jako CSS,
který se po letech vývoje blíží k t etímu vydání. Jedná se o standardy CSS1 a CSS2.

CSS (Cascading Style Sheet) narozdíl od HTML není jazykem v pravém slova smyslu v n mž lze vytvo it klasický dokument, ale 
spíše sadou pravidel pro zápis vlastností k uspo ádání a zp sobu provedení WWW dokumentu v jazyce (X)HTML (stylopisem, 
kaskádovým stylopisem). Slouží k odd lení prezenta ní vrstvy WWW dokument  od jejich vrstvy obsahové. CSS je vynikající 
nástroj pro popis formátování dokumentových struktur. Význam CSS je však širší. Krom  rozší ených formátovacích možností 
umož uje odd lení struktury a stylu dokumentu dynamickou zm nu stylu dokumentu (dynamickou práci se styly) a podstatné je, že 
je to prakticky jediný nástroj k formátování XML dokument .

P estože se m že jevit, že kaskádové styly vznikly dodate n  a odd len  od jazyka HTML, opak je pravdou. Odd lení struktury 
dokumentu od jeho formátování bylo cílem HTML od samých po átk . Již Tim Berners-Lee, který je považován za otce WWW, 
navrhl sv j první prohlíže  tak, že formátování dokumentu bylo ízeno jednoduchým zabudovaným stylovým p edpisem. Jazyk 
tohoto stylového p edpisu však nikdy nepublikoval a spoléhal na autory prohlíže , že tuto koncepci sami dále rozvinou. To, že se 
situace na WWW vyvíjela bez styl , je souhrou historických okolností a událostí. Opožd ní stylových p edpis  WWW dokument
v i HTML jazyku je ale pochopitelné. Stylopis ve své podstat  není jednoduchý, a p i d sledné aplikaci je tvorba dokumentu 
(jakéhokoliv, nikoliv pouze WWW dokumentu) podstatn  pracn jší než tvorba dokumentu metodou "formátování na míst ". Vlastní 
myšlenka styl  je triviáln  pochopitelná, ale její aplikace v autoringu je pracná. P i absolutn  d sledné aplikaci m že být  
u rozsáhlejších dokument  až úmorn  pracná, p i emž výsledný efekt je na první pohled od nestylov  vytvo eného dokumentu 
prakticky nepoznatelný. A tak v po átcích WWW a internetu (kdy nebyly k dispozici ani dokonalé zobrazovací jednotky, ani barevné 
tiskárny, ani osobní organizéry a mobilní telefony s možností bezprost edního p ístupu do internetu) byla dána p es všechny 
negativní d sledky p ednost jednoduchosti. 
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Sama skute nost, že vzhled stylového dokumentu lze okamžit  totáln  zm nit nemusí ješt  být pro zvýšenou pracnost dostate n
p esv d ivým argumentem. Vtírá se otázka, zda tento pracný stylopis není samoú elný, ale pouze do okamžiku než pochopíme 
smysl. V CSS1 to ješt  nybylo tak z ejmé jako v CSS2, které CSS1 rozši uje o r zné typy médií, v etn  nap . zvukových. A tak je 
nasnad , že zvýšená pracnost v jejímž d sledku pak z jednoho a téhož dokumentu lze okamžit  vykouzlit  (pouhou zm nou stylu!) 
z prezenta ní varianty variantu pro tisk, nebo zvukový výstup, již smysl nepostrádá. Dalším dobrým d vodem a argumentem je 
snadná p evoditelnost dokumentu a možnost dalšího automatizovaného zpracování. 

Systematicky se kaskádové styly pro WWW dokumenty za aly rozvíjet až se vznikem W3C konzorcia, které za alo pracovat v roce 
1995 a kaskádové styly vzalo pod svá k ídla jako nedílnou sou ást rozvoje jazyka HTML. Jeho p íslušná pracovní skupina, pak 
kaskádové styly rozvíjí dodnes. 

Pomalejší opožd ný nástup kaskádových styl  není ani tak d sledkem nep ipravenosti standardu, jako spíše praktickými d vody. 
CSS standard z dnešního pohledu p edbíhá dobu. Pokud nebude sv t zaplaven p ístroji, které budou pot ebovat prezentovat WWW 
dokumenty podle svých schopností (hlasové p ístroje, webové tiskárny, slepecké p ístroje, webové televize, … ) pak tv rci
prohlíže  pravd podobn  nebudou plýtvat energií na absolutní a d slednou implementaci CSS, když to stejn  zatím není na em
ádn  vyzkoušet (problémem však z stává, že tv rci prohlíže  s implementací styl  nesp chají ani pro dostate n  rozší ená

za ízení jakými jsou obrazovky po íta  a tiskárny).  

Tato referen ní p íru ka obsahuje zcela aktuální p ehled stylopisu CSS. Klade si za cíl umožit rychlou orientaci ve vlastnostech 
stylopisu - pochopit je, aplikovat a vytvá et vlastní stylopisy dokument  podle aktuálních pot eb. CSS je základním neodlu itelným 
standardem pro vytvá ení WWW dokument . D íve nebo pozd ji se uživatelé s CSS stylopisem cht  necht  setkají. P íru ka
umožní rozpoznat a pochopit jednotlivé vlastnosti a na základ  uvedené syntaxe CSS styly modifikovat p ímo ve zdrojové struktu e
bez nutnosti znát složky a syntaxi vlastností nazpam .

CSS je vyvíjející se stylopis. O standardizaci stylopisu CSS se stará W3C konzorcium (World Wide Web Consortium), které jako 
jediný vrcholový orgán specifikuje a oficiáln  vydává nové definice (verze) stylopisu. Poslední oficiální specifikací kaskádovitého 
stylopisu je CSS2 (z b ezna 1998) s poslední revizí z února 2004 ozna enou jako CSS 2.1. Tato p íru ka se opírá o CSS 2.1. 

Neexistují dv  ( i více) specifikací CSS. CSS2 je založeno na CSS1 a až na n kolik málo výjimek jsou všechny platné p edpisy 
styl  CSS1 platnými p edpisy styl  CSS2. CSS2 rozši uje množinu selektor , zavádí podporu styl  závislých na prezenta ním 
médiu, jakož i podporu zvukových atribut  a rozši uje možnosti v oblastech text  a font , okraj  a obrys , ur ování vizuální polohy, 
internacionalizace, stránkovaných médií, uživatelského rozhraní, tabulek, vsuvek a ízení obsahu. 

Od okamžiku vzniku specifikace CSS2 je CSS2 jedinou platnou specifikací kaskádových styl  (i když lze aplikovat pouze 
podmnožinu vztahující se k první specifikaci CSS1 a vytvá et tím dojem uplat ování samostatné specifikace).  

Všeobecné informace o CSS zahrnující poslední stav a zám ry pro nové verze kaskádových styl  lze nalézt na mnoha místech 
Internetu. Zaru en  spolehlivé a erstvé informace o specifikacích CSS jsou na webovském sídle W3C konzorcia 
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http://www.w3.org/Style . Tyto dokumenty jsou podrobné a p estože se jedná o definice standard , jsou napsány dob e a jsou dob e
itelné a užite né. 

Vysv tlivky ke zkratkám používaným v p íru ce a uspo ádání p íru ky: 

CSS je zkratka pro kaskádovité styly WWW dokument  v poslední oficiální specifikaci, takže všude tam, kde je uvedena symbolická zkratka 
CSS je mín na vždy poslední specifikace CSS (v rámci této p íru ky specifikace CSS 2.1). 

(X)HTML,  (X)DHTML nejsou nic jiného než písmenové h í ky sloužící výhradn  pro pot eby této p íru ky a vyjad ují skute nost, že podstata 
XHTML a HTML je stejná a že tyto specifikace stojí na identické sad  zna ek daných specifikací HTML - jiná jsou pouze aplika ní pravidla.

DHTML je prakticky také pouze písmenová h í ka, by  obecn  vžitá a malinko odlišného druhu. DHTML (Dynamické HTML) není W3C 
standard, nýbrž abstraktní pojem zastírající balí ek standard  HTML / CSS / DOM. 

XCSS je výslovn  písmenová h í ka nevžitá a ani nikde oficiáln  nepoužívaná – v této p íru ce má má pouze opticky formální význam 
nazna ující, že p íru ka obsahuje "rozší ené" CSS v pojetí standardu CSS rozší eného-dopln ného o n které v autoringu oblíbené proprietární 
vlastnosti a o praktické vlastnosti barev a písem. 

Pod termínem autoring je mín na tvorba WWW dokument .

Tato p íru ka je souvislým pokra ováním prvního dílu: Jazyk HTML 
(Pavol Mikle: XDTHML Rozší ené dynamické HTML, úplná p esná referen ní p íru ka HTML, DHTML, XML)

K prvnímu dílu "Jazyk HTML" pat í druhý díl "Stylopis CSS" a obrácen . Místo jediné všeobsahující referen ní publikace jsou 
referen ní p íru ky rozd leny do praktické formy tematicky ucelených ástí rozložených do samostatných p íru ek tak, aby  
s každou p íru kou bylo možno pracovat od len  i sou asn , protože každá z nich bude p i práci pravd podobn  otev ena na jiné 
stránce (což by v jedné ob í publikaci bylo obtížné).  

Tato p íru ka si klade za cíl stát se pr vodcem stylopisu CSS. M jte ji vždy p i ruce, její p ítomnost oceníte p i autoringu v mnoha 
situacích. P estože auto i CSS vytvo ili velmi logický, velmi dob e pochopitelný a dokonce i zapamatovatelný model stylových 
vlastností, je obtížné si rychle vybavit mezi spoustou vlastností a pravidel, práv  tu kterou v okamžiku autoringu nevyhnutn
pot ebujete. Tato knížka  Vám v tom pom že. P íru ka již svojí povahou není ur ená primárn  k pr b žnému tení, zkuste se ale 
náhodn  vracet k r zným jejím ástem. Zjistíte, že p íru ka zdaleka není pouhým výtahem z akademicky zn jících technických 
specifikací, ale obsahuje zajímavé souvislosti, které jen tak n kde nenajdete. Jsem p esv d en, že Vám pom že vytvá et stylové 
WWW dokumenty i bez pomoci u ebnic. 

P eji Vám radost z tvorby stylových WWW dokument .

Pavol MIKLE 
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VÝVOJ CSS 
1989 • odd lení struktury WWW dokumentu od jeho formátování 

bylo cílem HTML od samých po átk  (otec WWW Tim 
Berners-Lee navrhl sv j první prohlíže  NeXT tak, že 
formátování dokumentu bylo ízeno jednoduchým 
zabudovaným stylovým p edpisem) 

1994 • t sn  p ed historicky první mezinárodní konferencí 
v novanou pouze systému WWW, publikoval Hakon 
Wium Lie první koncept "Cascading HTML Style Sheets", 
který se stal základem, z n hož vycházejí kaskádové 
styly dodnes 

• na ja e zakládá autor programu Mosaic (první grafický 
prohlíže ) Marc Andreseen spole nost Mosaic 
Communications Corp., která zakrátko uvádí nový 
prohlíže  pod názvem Netscape v n mž místo 
implementace stylového jazyka Netscape zabudoval 
základní formátovací prost edky p ímo do jazyka HTML 

1995 • t sn  p ed historicky první mezinárodní konferencí 
v novanou pouze systému WWW, publikoval Hakon 
Wium Lie první koncept "Cascading HTML Style Sheets", 
který se stal základem, z n hož vycházejí kaskádové 
styly dodnes 

1996 • prosinec - uveden jazyk pro definici stylu CSS Level 1

(verze umož ující definovat styl dokumentu pro jeho 
vizuální podobu) 

1998 • kv ten – uvedena druhá verze jazyka pro definici stylu 
CSS Level 2 (verze umož ující definovat i styl 
dokumentu pro další média jako hlasový výstup, tisk, 
atd.) 

1999 • leden – poslední revize CSS1 (nejrozší en jší prohlíže e
podporují valnou v tšinu z doporu ení CSS1, i když jsou  
mezi jednotlivými prohlíže i jisté implementa ní rozdíly, 
které zp sobují r zný vzhled stejné stránky v r zných
prohlíže ích; prohlíže  MSIE implementoval další rozší ení 

CSS, která nejsou sou ástí doporu ení CSS1 a CSS2 
a jsou funk ní výhradn  ve zmín ném prohlíže i) 

1999 • konsorcium W3C pracuje na doporu ení CSS3 

2004 • ani p es delší historii zatím neexistuje UA program / 
prohlíže , který by m l dotaženou implementaci CSS 
(CSS1 / CSS2) do zdárného konce 

• ze všech prohlížecích program  se implementace CSS 
nejvíce shodují se standardem CSS1 

• CSS2 standard  neimplementuje úpln  žádný z 
prohlížecích program  z ásti i proto, že tento standard je 
orientován na obecné použití pro všechny typy médií 
(v etn  nap íklad zvuku) 

• CSS level 2 revision 1, jako CSS 2.1 Specifikace -

doporu ení z 25.2.2004, W3C Kandidát (p inejmenším do 
1.9.2004) 

• CSS 2.1 opravuje n kolik chyb v CSS2 (nejd ležit jší je 
nová definice výšky/ší ky absolutn  pozicovaných prvk ,
více ú inná pro HTML "style" atribut a nový výpo et 'clip' 
vlastnosti), a p idává n kolik velmi žádaných vlastností, 
které byly už d íve široce realizované; celé CSS 2.1 však 
v tšinou p edstavuje "sest ih" z praktického užití CSS: 
skládá se ze všech CSS vlastností, které jsou univerzáln
implementovány k datu vydání doporu ení 
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Cascading Style Sheets 

CSS Level 1 (1996) 
CSS Level 2 (1998) 

CSS Level 2 revision 1 (2004) 

Standardy: 

W3C CSS LEVEL 1 http://www.w3c.org/TR/REC-CSS1
W3C CSS LEVEL 2 http://www.w3c.org/TR/REC-CSS2
W3C CSS LEVEL 2 revision 1 http://www.w3.org/TR/CSS21 

(CSS je jazyk pro specifikaci stylu. CSS1 je specifikace vizuální podoby dokument , CSS2 rozši uje specifikaci stylu pro další média - hlasový výstup, tisk, atd.) 
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KASKÁDOVÉ STYLY CSS 

SYNTAXE A SÉMANTIKA 
CSS  (Cascading Style Sheets) jsou "Kaskádovité p edpisy styl " jednodu-
šeji pak "Kaskádové styly". Jde o možnost popsání vzhledu (v širším slova 
smyslu prezentace) dokumentu n kolika základními parametry podobnými 
DTP (zapsanými p ímo v t le dokumentu nebo v odd leném samostatném 
textovém souboru). CSS pro zápis t chto parametr  stanovuje jednoduchou 
formu – tzv. deklaraci styl .

Termín "kaskádovité p edpisy styl " vyjad uje jednoduchý princip v n mž 
nejde ani tak o vyjád ení hierarchi nosti styl  ale o metodu aplikace styl :
jako pomyslnou kaskádou se skrze styly v dokumentu prochází shora nadol 
p i emž na každém stupni "kaskády" platí pouze výsledek toho, co se 
cestou nabalilo i vytratilo (v etn  aktuálního stupn  kaskády). To je 
kaskádovitost.

Vlastní styly jsou prezenta ní vrstvou pro dokumenty (strukturované 
dokumenty) a jsou to parametry zapsané pro prezentaci prvk  dokumentu. 
Prezenta ní vrstvy se vyvíjely tak, jak se vyvíjely a vyvíjejí prezenta ní
za ízení (obrazovky, tiskárny, mobilní za ízení,… ).

Existují t i samostatné dopl ující se specifikace kaskádových styl  – CSS1, 
CSS2 (CSS 2.1) a CSS3. Z hlediska užití se však vždy jedná o jedinou 
postupn  se rozvíjející specifikaci (nejedná se tedy o žádné t i samostané 
specifikace kaskádových styl ). Zjednodušen  se poslední oficiální 
specifikace ozna uje jako CSS. V sou asnosti (rok 2004) se tedy pod CSS 
všude tiše p edpokládá specifikace CSS 2.1

P i aplikaci CSS se WWW dokument typicky skládá ze dvou ástí:
z vlastního HTML kódu vyjad ujícího pouze strukturu dokumentu  
a z definice styl  p edstavující zp sob prezentace dokumentu. To je hlavní 
myšlenka a podstata CSS: odd lení vzhledu strukturovaného dokumentu  
od jeho obsahu. Tím je mimo jiné možné:  

• používat stejnou sadu styl  pro více dokument  (ucelený 
vzhled/chování webového sídla, standardy institucí)  

• zm nit vzhled dokumentu bez zásahu do jeho informa ního obsahu 
• archivovat pouze informa ní obsah dokumentu 
• udržovat dokumenty ve tvaru zpracovatelném datovými analyzátory  

Definice styl  (stylových p edpis ) mohou být do dokumentu za len ny t emi odlišnými zp soby: 

1. <prvek style="stylový_p edpis" > ...

<span style="stylový_p edpis" > ...

<div style="stylový_p edpis" > ...

jako sou ást každé zna ky HTML prost ednictvím atributu style; mezi 
všemi ostatními HTML zna kami, mají pro za len ní stylopisu prioritní 
význam zna ky <SPAN> a  <DIV> 
<SPAN > (k za len ní stylopisu pro zm nu/nastavení stylu krátkého 
úseku, nap . jen n kolika znak )
<DIV > (k za len ní stylopisu pro zm nu/nastavení stylu v tšího úseku, 
nap . bloku) 

2. <style type="text/css" media="cílové_médium">
stylová_pravidla

</style>

definicí styl  jako sou ásti zdrojového kódu dokumentu prost ednict-
vím kontejneru <STYLE> (v záhlaví dokumentu, nikoliv v t le)

3. <link rel="stylesheet"  
 href="uri_stylu_dokumentu" type="text/css" 

[ttitle="titulek/pojmenování"]
[mmedia="cílové_médium"] />>

uložení definic styl  v samostatném externím souboru s doporu ovanou
p íponou .CSS; v tomto p ípad  musí být uložení definic v dokumentu 
oznámeno prost ednictvím zna ky <LINK />  (aby prohlíže  / UA 
program poznal, že se jedná o externí definice styl )
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DEKLARACE STYL
Základem stylových p edpis  jsou pravidla tvaru: 

individuální deklarace uvedené jako p ímá hodnota atributu style libovolného prvku jazyka:  

style="deklarace1[;deklarace2[; ...]]"

definice prost ednictvím identifikátor  pravidel (selektor ) v obsahu prvku STYLE nebo v externím souboru (stylového p edpisu):  

selektor1[,selektor2[, ...]] { deklarace1[;deklarace2[; ...]] } 

kde

deklarace je dvojice vlastnost:{hodnota|inherit}[!important]
selektor jednoduchý_selektor | et z_jednoduchých_selektor | kombinované_selektory

 - jednoduchý_selektor typový selektor | [*]obecný selektor

   - typový selektor jméno prvku v jazyce dokumentu (v HTML jazyce jméno HTML prvku) 
   - obecný  selektor selektor atributu | id selektor | selektor pseudot ídy; znak * je všeobecný
    kvalifikátor (univerzální selektor), m že být uveden osamocen  nebo jako
    bezprost edn  první znak obecného selektoru 
    selektor atributu [atribut]
     [atribut="hodnota"]
     [atribut|="hodnota"]
     [atribut~="hodnota"]
     .t ída

    id selektor #identifikátor

    selektor pseudot ídy :link | :visited | :hover | :active | :focus |
     :first-child | :lang(c)

- et z_jednoduchých_selektor  typový_selektor | obecný_selektor bezprost edn  následovaný žádným nebo více obecnými selektory;  
   k poslednímu jednoduchému selektoru v et zu m že být p ipojen jeden selektor pseudoprvku
    selektor pseudoprvku :after | :before | :first-line | :first-letter

 - kombinované_selektory selektor " "|">"|"+" selektor; znaky mezera,>,+ se nazývají kombinátory: 
   A B kontextový kombinátor mezera: následník (B je obsažen v A) 
   A>B kontextový kombinátor v tší než: potomek (B je potomkem svého rodi e A) 
   A+B kontextový kombinátor plus: nejbližší sourozenec (A a B jsou obsaženy ve stejném prvku práv
    v tomto po adí (tj. mají stejného rodi e a  A je bezprost ední p edch dce B) ) 

= rovná se (exaktn )
~= vyskytuje se (exaktn ) v seznamu mezerou odd lených hodnot 

význam 
atributových
operátor |= za íná (exaktn ) v seznamu poml kou odd lených hodnot 
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Poznámky: 

1. árkou odd lený seznam selektor selektor1[,selektor2[, ...]] umož uje skupin  v seznamu uvedených selektor  p i adit stejný stylový p edpis (tj. 
stejnou adu vlastností); toho lze použít nap . i k zestru n ní zápisu v p ípad , kdy ada selektor  má mít spole né jen n které vlastnosti a v ostatních se liší; 
podle pravidel kaskádování lze v takovém p ípad  nejd íve zapsat v seznamu selektor  spole né vlastnosti následované samostatnými dopl ujícími 
specifikacemi pro jednotlivé selektory,  

nap . následující pravidla: 

h1 { margin: 1em; background: navy; color: white } 
h2 { margin: 1em; background: navy; color: white; font-size:160%; font-weight:bold}
h3 { margin: 1em; background: navy; color: white; font-size:120% } 

jsou ekvivalentní zápisu ve tvaru spole ného seznamu a dopl k :

h1, h2, h3 {  margin: 1em; background: navy; color: white } 
h2 {font-size:160%; font-weight:bold } 
h3 {font-size:120% } 

2. ve dvojici vlastnost:hodnota, nemusí dvojte ka následovat bezprost edn  za názvem vlastnosti a hodnota nemusí následovat bezpost edn  za dvojte kou
a mohou být odd leny libovolným po tem bílých znak  (a m že se zde vyskytnout i poznámka /* */ ) 

nap . zápis: 
 h1 { font-weight: bold; font-size:12px } 

je ekvivalentní se zápisem : 
 h1 { font-weight  : bold  ;  font-size  :12px   /* záhlaví */  } 

3. s ohledem na zp sob vyhodnocování selektor , m že být pro jeden a tentýž selektor zapsáno více pravidel a pak to je to totéž jako zápis jednoho pravidla pro 
daný selektor, v n mž jsou deklarace organizovány do tvaru st edníkem (;) odd leného seznamu deklarací, 

nap . následující pravidla: 

 h1 { font-weight: bold } 
 h1 { font-size: 12px } 
 h1 { line-height: 14px } 
 h1 { font-family: Helvetica } 
 h1 { font-variant: normal } 
 h1 { font-style: normal } 

jsou ekvivalentní zápisu jednoho pravidla: 

 h1 { font-weight: bold; 
  font-size: 12px; 
  line-height: 14px; 
  font-family: Helvetica; 
  font-variant: normal; 
  font-style: normal } 

4. syntaxe umož uje selektory zapsat jako et z jednoduchých selektor , tj. selektory sdružit; sdružený zápis pak slouží k sou asnému podmín ní na více 
možných hodnot daného atributu nebo na více atribut  daného prvku; nap . sdruženému pravidlu span[title][attr1="Prague"][attr2="Brno"]
vyhoví všechny ty prvky SPAN, které mají použit atribut title a sou asn  mají použit atribut attr1 s hodnotou "Prague" a attr2 s hodnotou "Brno" 

5. sdružené selektory musí být zapsány jako souvislý et zec, tj. v et zu jednoduchých selektor  se nesmí mezi jednoduchými selektory vyskytnout jako 
odd lova  bílý znak nap . H1.trida { color: green }  je správný zápis ale  H1 .trida { color: green }  je chybný zápis 

6. syntaxe umož uje selektory kombinovat; metodou kombinování a sdružování selektor  umož uje CSS specifikace vytvá et i velmi složité a podrobné 
selektory 

7. pro ID selektor nelze použít HTML atribut name, nap íklad pravidlo h1#kapitola1 { text-align: center }   se v HTML kódu bude aplikovat na 
prvek zapsaný ve tvaru   <h1 id="kapitola1">...</h1>   nikoliv však na prvek zapsaný jako   <h1 name="kapitola1">...</h1>
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SPECIFIKACE SELEKTOR
TYPY A SYNTAXE SELEKTOR

typ selektoru vzor vztahuje se na 

 všeobecný kvalifikátor * každý prvek 

typový selektor X každý prvek X (tj. každý prvek typu X) 

typový selektor následník X YY každý prvek Y který je následníkem prvku X (je obsažen v prvku X) 

typový selektor potomek X > YY každý prvek Y který je p ímým potomkem prvku X (prvek X je rodi em prvku Y) 

typový selektor sourozenec X  + Y každý prvek Y bezprost edn  p edcházený sourozeneckým prvkem X 

ID selektor X#identifikátor prvek X jehož ID atribut má hodnotu "identifikátor"
dokumentové jazyky mohou obsahovat atributy typu identifikátor (v HTML jazyce mají 
identifika ní atributy jméno id); to co d lá identifikátor výjime ným je unikátnost jeho hodnoty 
(žádné dva id atributy nemohou mít stejnou hodnotu); to umož uje v dokumentových jazycích 
jednozna nou identifikaci prvk  (XML mají identifika ní atributy odlišné, ale se stejným 
významem) 

selektor atributu X[atribut] každý prvek X který má nastaven atribut "atribut" (s libovolnou hodnotou)  

selektor atributu X[atribut="hodnota"] každý prvek X jehož hodnota atributu "atribut" je exaktn  rovna hodnot  "hodnota"

selektor atributu X[atribut|="hodnota"] každý prvek X jehož hodnota atributu "atribut" je seznam poml kami odd lených hodnot 
za ínající (zleva) hodnotou "hodnota" 

selektor atributu X[atribut~~="hodnota"] každý prvek X jehož hodnota atributu "atribut" je seznam mezerou odd lených hodnot z nichž 
jedna je exaktn  rovna hodnot  "hodnota" 

selektor atributu t ída X.t ída jazykov  specifická forma ( pro HTML je vzor X.t ída identický se vzorem X[class~="t ída"] - 
p i práci v HTML mohou auto i pro reprezentaci t ídy používat te kovou notaci jako alternativu 
k ~= notaci; UA programy mohou te kovou notaci aplikovat i v XML dokumentech) 

pseudot ída link X:link
X:visited

každý prvek X který je odkazem jehož cíl ješt  nebyl navštíven (:link) 
každý prvek X který je odkazem jehož cíl již byl navštíven (:visited) 

pseudot ída lang() X:lang(c) každý prvek X který má p irozený jazyk c (zp sob ur ení p irozeného jazyka c specifikuje 
zna kový jazyk dokumentu) 

pseudot ída first-child X:first-child každý prvek X který je prvním potomkem n jakého jiného prvku (prvním potomkem svého 
rodi e)

pseudot ída interactivity X:hover
X:active
X:focus

každý prvek X který p es n jž práv  p echází kurzor (:hover) 
každý prvek X který byl práv  vybrán (:active) 
každý prvek X který má práv  focus (:focus) 
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typ selektoru vzor vztahuje se na 

pseudoprvek first-line X:first-line pseudoprvek ':first-line' aplikuje speciální styl na první formátovaný ádek odstavce; 

pseudoprvek first-letter X:first-letter pseudoprvek ':first-letter' slouží k vytvo ení iniciály (zvýrazn né první písmeno) a zapušt né
iniciály (zvýrazn né první písmeno p esahující více ádk ), které jsou obecnými typografickými 
efekty; 

pseudoprvek vsuvka X:before
X:after

pseudoprvky ':before' a ':after' lze použít k vložení generovaného obsahu p ed nebo za obsah 
prvku (typicky íslování kapitol, upoutávka); 

Poznámka: kombinují-li se pseudoprvky ':first-letter' a ':first-line' s pseudoprvky ':before'  
a ':after', pak se vztahují na první písmeno, resp. první ádek prvku v etn  vloženého textu 

Ilustrace možností zápisu kombinovaných selektor :

   

následník X Y nap .:  h1 em { color: blue } 

 div * p 

 div p *[href] 

   
potomek X > Y nap .:  body > P { line-height: 1.3 } 

 div ol>li p { line-height: 1.3 } 

   
nejbližší sourozenec X + Y nap .:  h1 + h2 { margin-top: -5mm } 

Ilustrace možností zápisu jednoduchého selektoru:

   
jméno prvku X nap .  H1 { font_family:inherit; color:red !important } 

 H1, H2, H3, H4, H5 { color:blue } 

   
jméno atributu X[title] nap . jako:  h1[title] { color: green; } 

   
atribut s hodnotou X[atribut="hodnota"]

X[atribut|="hodnota"]

X[atribut~="hodnota"]

nap . jako:  a[href="http://www.w3.org/"] 

 [lang|="cs"] { color : red } *[lang=fr] {display:none} 

 a[rel~="copyright"] 

 span[attr1="Prague"][attr2="Brno"] { color:green; } 




