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Anotace 

 Autor se v této absolventské práci zabývá problematikou s vytvářením interneto-

vých stránek. Výstupem práce by měl být plně funkční web. Dále se také zajímá o 

dnešní webové prohlížeče, jejich výkonost a rychlost zpracování JavaScriptu. 

 Pro programování stránek je použit program Macromedia dreamweaver CS5, je-

hož největší předností je možnost pracovat v grafickém i programovém módu různých 

programovacích jazyků. Grafický design těchto stránek je vyhotoven v profesionálním 

programu Adobe photoshop CS5. Oba dva programy spolu úzce spolupracují. 

 

Klíčová slova: Adobe Macromedia dreamweaver CS5, design, Adobe photoshop CS5, 

JavaScript , webové prohlížeče, 

 

 

 

Annotation 

 The author of this graduate work deals with the problem of creating web pages. 

The output of this work should be a fully functional website. In addition, it is also 

interested in today's Web browsers, their production rate and the processing speed of 

JavaScript. 

The program Macromedia Dreamweaver CS5 id used for the programming of 

this sides, whose biggest advantage is the ability to work in graphic mode and the 

programming of different programming languages. The graphic design of this site is 

written in the program Adobe photoshop CS5 professional. Both programs work closely 

together. 

 

Termine: Adobe Macromedia dreamweaver CS5, design, Adobe Photoshop CS5, 

JavaScript , webové prohlížeče, 
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1 ÚVOD 

Internet se v dnešní době stal již ne-

dílnou součástí našeho života. Slouží 

k vyhledávání informací, nakupování, či 

zábavě. Dnes již najdete málo českých 

domácností, kde by nebyl, alespoň jeden 

počítač. Připojení k internetu má již 61% 

české populace [1], proto se i klasické 

firmy, jako jsou truhláři, instalatéři, topenáři 

a další, které byste dříve hledali ve zlatých 

stránkách, snaží proniknou na internetovou 

síť, ať už se jedná pouze o zaregistrování 

firmy až po složité webové prezentace či eshopy. Webové neboli internetové stránky 

jsou jednoduchý, ale velmi efektivní způsob získání nových zakázek. 

Internetové stránky se zobrazují na vašem monitoru či mobilním přístroji 

pomocí celosvětové sítě World Wide Web (zkráceně web). Stránky obsahují informace 

a jsou na internetu ukládány v podobě hypertextu, který je vytvořen použitím značek 

HTML nebo XHTML. V absolventské práci, se dozvíme co tyto značky, znamenají a 

autor vysvětlí fungování celosvětové sítě [2]. 

K otevření www stránek je potřeba nějakého webového prohlížeče, těch je mo-

mentálně na trhu více jak desítka a jsou většinou ke stažení zdarma. Je jen na uživateli 

jaký si vybere. Prohlížeč je jakási brána mezi počítačem a celosvětovou sítí. Komuni-

kuje s HTTP serverem a zpracovává přijatý kód (HTML, XHTML, XML apod.). 

Cílem absolventské práce je vytvořit přehlednou a grafickou prezentaci firmy ve 

formě www stránek, která by měla sloužit jako reklamní prostředek pro získávání více 

zakázek. Dalším cílem je zjistit, který z dnešních internetových prohlížečů je nejvý-

konnější a nejrychlejší. 

Struktura této práce, která je napsána v Microsoft Word, obsahuje následující 

kapitoly. Kapitola 2 se zabývá oblastí informatiky, popisuje funkce internetu, www 

stránek, prohlížečů a domén. V kapitole 3 je vytvořeno vlastní řešení problémů s tvor-

bou grafiky a pohyblivých objektů implementovaných do stránek. Další kapitola popi-
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suje programování stránek a problémy s optimalizací do všech prohlížečů. V páté 

kapitole budou testovány prohlížeče, jejich výkonnost a který nejlépe zpracovává kód. 

V příloze práce je k náhledu zdrojový kód stránek a fotky grafiky pro www stránky. 
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2 WEB A JEJÍ SOUČÁSTI 

V této části si vysvětlíme některé pojmy z oblasti informatiky. Princip fungování 

celosvětové sítě, webových standartu, historii a vývoj www stránek a prohlížečů. Dále 

také jazyk, kterým se stránky programují. Text by měl usnadnit základní orientaci 

kolem internetu, jazyků a technologií aktivních internetových stránek. 

2.1 HTML historie a vývoj 

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást 

projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií 

komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Ne náhodou proto celý projekt 

vznikal v CERNu (Centre Européenne pour la Recherche Nucléaire, Evropské centrum 

jaderného výzkumu), který leží na švýcarsko-francouzských hranicích nedaleko Že-

nevy. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdíle-

ním informací ve velké instituci, jakou CERN bezesporu je. Tato verze HTML byla 

popsána v dokumentu HTML Tags. Umožňovala text rozčlenit do několika logických 

úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky. 

2.1.1 Verze HTML 

Jazyk HTML za dobu své existence prošel poměrně dlouhým vývojem. V sou-

časné době (rok 2012) je nejnovější verzí HTML 5, ta vychází v době, kdy tato práce 

vzniká. 

Verze 0.9 byla vydána zhruba v roce 1991. Nepodporuje grafický režim (verze, 

kterou vytvořil Tim Berners-Lee). 

Verze 2.0 Zachycuje stav jazyka v polovině roku 1994. Standard vydala roku 

1995 komunita IETF (Internet Engineering Task Force). Je to první verze, která odpo-

vídá syntaxi SGML. Přidává k původní specifikaci interaktivní formuláře a podporu 

grafiky. 

Verze 3.2 byla vydána 14. ledna 1997 a zachycuje stav jazyka v roce 1996. Při-

pravovaná verze HTML 3.0 nebyla nikdy přijata jako standard, protože byla příliš 

složitá a žádná firma nebyla schopna naprogramovat její podporu. Standard už vydalo 
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W3C, stejně jako následující verze. Přidává k jazyku tabulky, zarovnávání textu a 

stylové elementy pro ovlivňování vzhledu. 

Verze 4.0 byla vydána 18. prosince 1997. Do specifikace jazyka přibyly nové 

prvky pro tvorbu tabulek, formulářů a nově byly standardizovány rámy (frames). Tato 

verze se snaží dosáhnout původního účelu – prvky by měly vyznačovat význam (sé-

mantiku) jednotlivých částí dokumentu, vzhled má být ovlivňován připojovanými styly. 

Některé prezentační elementy byly zavrženy. 

Verze 4.01 byla vydána 24. prosince 1999. Tato verze opravuje některé chyby 

verze předchozí. Podle původního předpokladu se mělo jednat o poslední verzi, po které 

by se přešlo na XHTML. 

Verze 5 vzniká 7. března 2007 byla založena nová pracovní skupina HTML, jejíž 

cílem je vývoj nové verze HTML. V květnu 2007 bylo odhlasováno, že základem nové 

specifikace se stanou Web Applications 1.0 a Web Forms 2.0 ze specifikace 

WHATWG. Jako název nové specifikace bylo odhlasováno HTML 5. Specifikace by 

měla být hotova v letech 2010-2012 (odkdy ji začnou vývojáři webových aplikací 

používat), ukončení vývoje specifikace po vyřešení problémů a opravení všech chyb se 

odhaduje až na rok 2022). 

2.2 Co je XHTML 

XHTML je vlastně HTML jako aplikace XML. Vedle toho paralelně pokračuje i 

vývoj XHTML 2.0 Nejprve si tedy vysvětlíme co je XML. Extensible Markup Lan-

guage je obecný jazyk pro vytváření dokumentů obsahujících alespoň částečně struktu-

rovaná data. Něco podobného, jako jsou databáze (třeba Access). S databázemi byla ale 

vždy potíž — co výrobce, to jiný formát, navíc jsou zde omezení daná relačním mode-

lem. Proto vzniklo XML. Není sice vhodné pro ukládání rozsáhlých dat, zato přináší 

standardní a tudíž obecně srozumitelný formát. Proto je velmi vhodné zejména pro 

výměnu dokumentů (např. objednávek či faktur), komunikaci (např. mezi 2 aplikačními 

servery v internetu), ale i pro prezentaci informací na WWW. XML se od HTML, 

kromě použitých značek, moc neliší. Proto se od HTML ani nijak podstatně neliší 

XHTML. Trochu jinak vypadá definice typu dokumentu (první řádek), hlavička, která 

je povinná, o malých písmenech a povinných koncových značkách atd. XHTML má být 
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budoucnost důvod je například ten, že díky jednoduchým pravidlům mohou počítače 

snadno automatizovaně zpracovávat a proto by prohlížeče byli mnohem rychlejší [3]. 

Další výhody 

 Všechny aplikace XML mohou s výhodou těžit ze stejného základu 

syntaktických pravidel. Již nyní tedy existuje mnoho univerzálních programů 

a knihoven funkcí, které velmi usnadňují vznik a implementaci každé nové 

aplikace XML. 

 Stránky vytvořené v XHTML jsou "oblíbenější" u vyhledávačů, katalogů 

stránek, výměnných reklamních systémů a dalších automatizovaných služeb. 

 Dříve nebo později začnou prohlížeče podporovat pouze XHTML 

2.3 Www stránky (websites) 

Webová stránka je sbírka dokumentů, které jsou přístupné prostřednictvím Inter-

netu.  Webová stránka je to, co vidíte na obrazovce, když zadáte do prohlížeče interne-

tovou adresu, kliknete na odkaz, nebo dáte dotaz do vyhledávače. Může obsahovat 

libovolné informace, a může obsahovat text, barva, grafika, animace a zvuk. Obecně má 

každá svou domovskou stránku, na které se zobrazují úvodní informace a seznámí 

s obsahem stránek, dále zde najdeme nějaké menu, které nás odkazuje na další strany 

webu. Mohou se skládat z jedné stránky, nebo desítek tisíc stran, v závislosti na tom, co 

vlastník webu se snaží dosáhnout. Stránky dělíme do dvou skupin, buďto mohou být 

statické nebo dynamické. 

2.3.1 Statické stránky 

Tyto stránky mají jednoduché tvary, většinou jsou tvořeny z obrázků či barev, 

které jsou pevně definovány. Zobrazují se všude stejně, to znamená, že se například 

nepřizpůsobí prohlížeči nebo velikosti monitoru. Pokud chceme tento web dále upravo-

vat vkládat nové fotografie, texty či měnit obsah musí se ručně přepisovat. 

Dají se editovat pomocí několika softwarů:  

 Textové editory, jako je Poznámkový blok, kde je obsah a značky HTML jsou 

manipulovány přímo v editoru programu  
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 WYSIWYG editory offline, například Microsoft FrontPage a Adobe 

Dreamweaver (dříve Macromedia Dreamweaver), se kterým se stránky 

upravovat pomocí GUI rozhraní a závěrečné značky HTML je generována 

automaticky editor software a další. 

2.3.2 Dynamické stránky 

Dynamický web je ten, který se změní, nebo se přizpůsobí automaticky na zá-

kladě určitých kritérií. Obsah www stránky se mění a to buď předem definovaných 

pravidel, nebo proměnné vstupu uživatele. Příkladem dynamického obsahu je, když na 

internetové stránky s databází zadáte určité slovo. V reakci na to se obsah webové 

stránky spontánně změní podle požadovaného klíčového slova. Hlavním účelem dyna-

mického webu je automatizace. Dynamický web pro společnost může pracovat efektiv-

něji, být postaven efektivněji a snáze udržovat, aktualizovat a rozšiřovat. Je mnohem 

jednodušší postavit šablony a databáze, než stavět stovky nebo tisíce jednotlivých, 

statických HTML stránek. Softwarové systémy pro funkci takových stránek: JSP 

stránky, PHP a Perl, Python a Ruby, ASP.NET a další. 

Stránky se dají rozdělit i podle typu čím se zabývají: 

 Internetové portály (seznam, google, centrum…) 

 Blogy (Osobní deníky) 

 Firemní stránky (Stránky s informacemi o firmách a produktech) 

 Sociální stránky (Slouží pro komunikaci či seznamování) 

 Školní stránky (Místo kde jsou informace ke studiu) 

 Fórum stránky (Jsou ke komunikaci v určitém oboru) 

 A mnohé další typy 

Úspěšnost webových stránek záleží nejen na kvalitě technického a grafického 

zpracování, obsahu webu nebo aktuálnosti informací, ale také na síti kontaktů, které 

webové stránky sdružují. Čím více je webová stránka oblíbena na jiných webových 

stránkách, které na ni odkazují, tím lépe je web hodnocen vyhledávači a zařazován na 

vyšší pozice ve fulltextovém vyhledávání. 
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2.4 JavaScript 

Je programovací jazyk, který se používá v internetových stránkách. Zapisuje se 

přímo do HTML kódu, což je velká výhoda, protože je to jednoduché. JavaScript je 

klientský skript. To znamená, že se program odesílá se stránkou na klienta (do 

prohlížeče) a teprve tam je vykonáván. (Protikladem klientských skriptů jsou skripty 

serverové, které jsou vykonávány na serveru a na klienta jdou už jen výsledky.) 

JavaScript je jazyk: 

 interpretovaný -- nemusí se kompilovat 

 objektový -- využívá objektů prohlížeče a zabudovaných objektů 

 závislý na prohlížeči -- funguje ale ve většině prohlížečů 

 case sensitivní -- záleží na velikosti písem v zápisu 

 syntaxí podobný jazykům C, Java a podobným 

2.5 Internet 

O masové rozšíření Internetu se zasloužila služba World Wide Web. Je to celo-

světová síť propojující všechny kontinenty, státy a města tak, že jakýkoliv počítač 

může kdykoliv komunikovat s jiným počítačem, ať je kdekoliv na planetě. Není to, ale 

jen jedna síť ve skutečnosti jsou to desetitisíce jednotlivých síti, které jsou vzájemně 

propojeny. Funguje pomocí jednotlivých poskytovatelů ADSL, WI-FI či hostingových 

služeb a další. Všechny tyto sítě mohou být různě veliké od desítek až po tisíce připoje-

ných počítačů a spojů táhnoucí se po celé planetě. Majitelé těchto sítí by se poté měli 

domluvit na vzájemném propojení s dalšími. Není možné, aby se vzájemně domluvila 

každá dvojce majitelů sítí a vznikl internet. Proto existují na světě poskytovatelé Inter-

netu tzn. Telekomunikační operátoři, kteří Vás většinou za měsíční tarif rovnou spojí se 

všemi sítěmi a tak Vás propojí s celým internetem. Internet jako celek nikdo nevlastní 

ani přímo neřídí. Funguje díky tomu, že všichni lidé na světě mají společný zájem být 

propojeni. Mít svoji síť, ze které se nedostanete nikam dál nebo se dostanete jen do části 

Internetu, je k ničemu. A tak nebyla jiná možnost - lidé se domluvili na společné síti. 

Samozřejmě je nutné Internet nějak koordinovat, aby nenastala úplná anarchie. Pro tyto 
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účely existuje několik nadnárodních organizací, např. ICANN či IANA, které různé 

věci centrálně evidují, koordinují, vymýšlí a zavádí standardy apod. Cílem je, aby síť 

byla zejména oproštěna od politických vlivů, což bohužel není zcela možné. Např. 

ICANN je ještě stále pod palcem vlády USA. V dnešní době je na trhu spoustu posky-

tovatelů, kteří nás připojují k propojovacím bodům. 

Příkladem uvedených propojovacích bodů jsou: 

 NIX (Neutral Internet eXchange) - český propojovací uzel 

 SIX - slovenský propojovací uzel 

 LINX – Londýn 

 AMS-IX - Amsterdam 

A mnoho další propojovacích bodů… 

Propojovací uzly mají různou politiku a organizační strukturu. Dříve se mohli 

zapojit jen zvaní a významní telekomunikační operátoři, dnes už je to výrazně liberál-

nější a zapojit se může (po zaplacení vstupního poplatku) v podstatě kdokoliv, kdo splní 

určité rozumné předpoklady. 

2.6 Webové prohlížeče 

Internetové prohlížeče jsou jednoduché programy, které umějí zpracovávat 

HTML kód. Podle daných parametrů ho zformátuje a zobrazí na vašem monitoru. Jsou 

postaveny na určitých jádrech Gecko, WebKit, Presto, Trident. Jádro je vlastně soft-

ware, který umožňuje převod HTML značek na obsah zobrazený v prohlížeči. V dnešní 

době je na trhu desítka takových programů (Opera, Explorer, Chrome, Safari, Firefox, 

Netspace, Maxthon, Amaya, Flock, SeaMonkey a další…) my se zde budeme, ale 

věnovat pouze pěti nejrozšířenějším. Informace o webových prohlížečích byly získány 

z internetových stránek [4]. 

2.6.1 Opera 

V roce 1994 začali dva programátoři telekomunikační společnosti vytvářet pro-

jekt, na jehož konci byla Opera verze 1. Další a již veřejná verze vyšla v roce 1998. Zde 
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již byla podpora css stylů. Jak šel čas, firma vyvíjela, integrovala do svého programu 

různá zabezpečení, icq, lupu a mnohé další… V roce 2005 přichází na trh verze - Opera 

8, která přináší hlasové ovládání a mnoho dalších vylepšení. Od verze 8.5 je Opera 

přeměněna na freeware a je bez reklam. Program, se stále zlepšuje, v roce 2012 přichází 

na trh už Opera 12.  

Opera je praktický multiplatformní prohlížeč se spoustou funkcí, které ulehčují 

uživatelům život. Označuje se jako nejrychlejší prohlížeč na světě s malými nároky na 

paměť, to zjistíme, v praktické časti pomocí několika testů. Podporuje všechny webové 

standarty podle splnění testu ACID2, a také má skvělou bezpečnost. Pracuje na zobra-

zovacím jádru Presto. Disponuje i emailovým klientem M2,RSS/Atom čtečkou, IRC 

chatem a integrovaným editorem zdrojového kódu. Nová Opera umí i blokování reklam 

a kontrolu pravopisu. 

 

Obr. 1: Logo společnosti OPERA 

2.6.2 Internet Explorer 

V srpnu 1995 společnost Microsoft uvádí na trh systém Windows 95, který za-

hrnuje klíčové technologie pro připojení k Internetu, například integrovanou podporu 

telefonického připojení k síti a protokolu TCP/IP (Transmission Control Proto-

col/Internet Protocol). Díky tomu vzniká premiéra prohlížeče Explorer 1. 

V reakci na narůstající zájem veřejnosti o Internet společnost Microsoft vyvíjí 

doplněk pro operační systém označovaný jako webový prohlížeč. Když má systém 

Windows 95 s aplikací Internet Explorer premiéru, Internet se stává dostupný mnoha 

lidem. Internet Explorer navíc odstraňuje ručně prováděné kroky instalace vyžadované 

mnoha stávajícími sharewarovými prohlížeči. Stručně řečeno, získat přístup online 

začíná být snadné. 
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Obr. 2: První internetový prohlížeč 

V roce 1997 přichází Internet Explorer 4.0 a webové stránky najednou nabízejí 

větší interaktivitu – kliknutím je možné rozbalovat nabídky nebo myší přetahovat 

obrázky či objekty. Web přestává působit dojmem série statických stránek a začíná se 

více podobat aplikacím a hrám spouštěným v počítači. Další velký záměr bylo zlepšení 

bezpečnosti to se povedlo v roce 2001 verzí 6.0. Zde byla poprvé uvedena ochrana 

osobních údajů, založené na specifikaci P3P. Poté, ale přišlo dlouhé pěti leté čekání na 

novou verzi a zde Microsoft velice zaspal, a proto dnes nemá již takovou oblibu jako 

dřivé kdy ho používalo 90% společnosti. Loni vyšla verze 9.0, která přináší nový vítr a 

velké zlepšení Exploreru hlavně v oblasti rychlosti a zabezpečení uvidíme, jestli 

Microsoft získá svojí starou slávu [5]. 

 

Obr. 3: Logo prohlížeče společnosti Microsoft 
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2.6.3 Firefox mozilla 

Firefox vzniká v době kdy Netscap prohrál válku s Explorerem a uvolnil své 

zdrojové kódy. Poté vzniká organizace Mozilla Foundation, která ve vývoji dále 

pokračovala na bázi open-source (otevřeného sowtfaru). První verze prohlížeče Mozilla 

Suite vyšla v létě 2002 a obsahovala i emailový klient. První testovací verzi známe pod 

názvem Pheonix, později jako Firebird a až v roce 2004 dostal dnešní název Firefox. 

V září 2004 vyšla verze 0.8 a okamžitě se jí dostalo obrovské popularity. Pracuje na 

zobrazovacím jádře Gecko. V říjnu 2006 pak vyšla druhá verze Firefoxe, která 

vylepšovala zejména uživatelské rozhraní nebo přinesla například ochranu proti 

phishingu. Vývoj dále postupoval a dnes v roce 2012 již máme Firefox verze 10 

s nespočet doplňky, poštovních klientů a ochran. Mozilla je dnes druhý nejpoužívanější 

klient. 

Firefox je také multiplatformní prohlížeč s otevřeným zdrojovým kódem (open-

source). Má nejlepší podporu webových standardů mezi prohlížeči. Výrobci kladou 

velký důraz na bezpečnost produktu. Výsledkem je okamžité vydávání záplat, které 

probíhají naprosto hladce, díky systému automatických aktualizací. Díky rozšíření 

umožňuje program doinstalování jakoukoliv funkci, kterých je na jejich stránkách 

stovky. V základu obsahuje funkce jako záložky, historie, blokovač nevyžádaných 

vyskakovacích oken, phishing ochranu, kontrolu pravopisu, integrované vyhledávání, 

náhled zdrojového kódu, Java Script error konzole, DOM inspektor a mnoho dalších 

funkcí. Do firefoxu se dají stahovat různé doplňky ať už je to překladač textu, panel 

s emaily i různé hry a grafické vychytávky.  

 

Obr. 4: Logo prohlížeče Firefox Mozilla 
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2.6.4 Safari 

Program spatřil světlo světa až v lednu 2003, kdy byla na konferenci Macword 

představena první beta verze Safari 0.8. Tentýž rok v dubnu vyšla verze 0.9, která 

přinesla mnoho novinek (např.: prohlížení v záložkách). V červnu 2003 vychází první 

ostrá verze Safari 1.0, která se také stává implicitním prohlížečem na platformách Mac 

OS. Safari 2.0, přináší RSS čtečku, podporu PDF a mnoho dalšího. Verze 2.02 z října 

2005 splňuje ACID2 test a stává se tak prvním prohlížečem, který tento test kompletně 

splnil. Aktuální verze je 2.04. Funguje na jádru Webkit. V dnešních dnech je na trhu 

beta verze 4. Prohlížeč není tak rozšířeny jako předchozí, ale určitě si zaslouží naší 

pozornost už jen, protože jako první splňuje ACID2 test. 

Prohlížeč Safari se zaměřuje hlavně na operační systém Macintosh. Jeho 

základem je zobrazovací jádro KHTML. Dnes ho již, ale můžeme mít i na operačních 

systémech XP, Vista, 7.  Rychlost zobrazování stránek v Safari patří ke špičce. 

Funkce mají podobné jako ostatní prohlížeče brouzdání v záložkách, správce 

oblíbených položek, RSS čtečka a emailový klient. Blokování nevyžádaných 

vyskakovacích oken je samozřejmostí. Safari dokáže zobrazit i PDF soubory. Safari je 

moderní a rychlá alternativa pro systémy Mac OS. My si ale v další části ukážeme jak si 

povede u operačního systému microsoft. 

 

Obr. 5: Logo prohlížeče Safari 

2.6.5 Gogle Chrome 

Google chrome se objevil na podzim 2008 celkem překvapivě. Vydala ho firma 

Google. Chrome je založen, na vykreslovacím jádru Webkit, které používá také Safari. 
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Na konci roku 2008 ho mělo asi 1,7 % uživatelů, ale jeho podíl rychle roste, takže se v 

září 2010 šplhá ke 12 procentům a v roce 2012 má třetinu trhu. Kadence vytváření 

nových verzí je neuvěřitelná, protože nyní máme již beta verzi Google Chrome 18. 

Obsahuje mnoho funkcí, které mohou webmasteři využít ku prospěchu 

koncových uživatelů. Umožňuje přizpůsobit vzhled a dojem webových aplikací tak, aby 

vypadaly jako aplikace nainstalované do PC. Dá se totiž spustit v režimu s minimálním 

uživatelským rozhraním ve formě pouhé lišty s názvem. Využívá zcela nový modul 

JavaScript (V8), který je mnohem rychlejší než stávající JavaScriptu. To znamená, že 

můžete vytvářet složitější a intenzivnější aplikace AJAX s menším omezením rychlosti 

a zpracování. Uživatelé zde mohou využívat prvky jazyka CSS3, které jsou do jádra 

WebKit postupně přidávány. 

 

Obr. 6: Logo prohlížeče společnosti Google 

2.7 Domény 

Každý počítač v internetu má přidělenou jednoznačnou IP adresu. To vychází z 

protokolu TCP/IP, kterým se počítače mezi sebou dorozumívají. IP adresu tvoří čtyři 

čísla oddělená tečkami, např. 195.250.147.195. Aby se zlepšila čitelnost adres a 

orientace lidí v síti, byla zavedena doménová jména.  

Doménové jméno jako je například www.seznam.cz, se skládá z několika částí 

neboli řádů, odděleny jsou tečkami. První řád je nejkonkrétnější www označuje jeden 

konkrétní počítač. Druhý řád většinou označuje nějaký název a zaměření webu a 

konečně třetí řád například “cz“ označuje celou skupinu počítačů nebo sítí v internetu. 

Cz je doména nejvyššího řádu (Top Level Domain - TLD). Každý stát má svojí 
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přidělenou zkratku, poté jsou ještě tzv. generické domény, jako jsou "com", "net", 

"info", "eu". Tyto koncovky za Váš web lze za poplatek zakoupit od různých 

poskytovatelů. Pokud by někdo nechtěl platit za doménu nejvyššího řádu, existují 

poskytovatelé služeb zdarma, zde ale musíte mít v názvu stránek další řád a stránky pak 

vypadají nějak takto www.seznam.wz.cz. 

Aby uživatelé internetu mohli používat doménová jména a počítače, vznikl již 

před lety systém pro převod jmen na adresy, tzv. Domain Name System - DNS. Systém 

DNS je uspořádán do stromové struktury a využívá doménových (jmenných) serverů, 

my říkáme nameserverů . Pokud tedy zadáte do prohlížeče adresu www.seznam.cz, 

zjistí Váš počítač nejprve u kořenového nameserveru IP adresu nameserveru domény 

cz, toho se zeptá na adresu nameserveru domény seznam.cz a toho se konečně zeptá na 

ten konkrétní počítač www.seznam.cz [6]. 
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3 NÁVRH GRAFIKY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Než se autor pustí do tvorby vlastních stránek, musí nejprve zjistit současný stav 

internetových stránek. Firma má již stránky vytvořené, ale jsou pomalé, zastaralé a také 

grafika není podle požadavku majitele. Nejprve tedy musí být vytvořena nová grafika a 

fotogalerie, až toto majitel firmy schválí, může začít programování a optimalizování 

stránek pro prohlížeče. 

3.1 Návrh webu 

Tvorba grafické části autor vidí jako nejtěžší a nejdůležitější část práce, protože je 

na první pohled vidět zda se povedla či nikoliv. Ještě než začneme dělat grafiku, je 

důležité rozvrhnou, jak by se stránky měly ovládat. Navrhnout tělo stránek tam se bude 

zobrazovat veškerý text a informace o firmě. 

 

Obr. 7: Náhled rozvržení webu 

Návrh se skládá ze čtyř základních bloků. Tělo webu, které bude obsahovat veš-

kerý zobrazovaný obsah je shora ohraničen hlavičkou, ta ponese zejména základní 
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informace o společnosti, logo a název společnosti. V hlavičce budou také fotky pro 

upřesnění výroby firmy. V pravé straně bude menu, které bude odkazovat na tělo. Celý 

návrh ukončíme dolní patičkou, do které vložíme odkazy název autora a další. 

3.2 Vlastní návrh grafiky 

Grafika pro webové stránky je náročná a nestačí již obyčejný program pro práci 

s obrázky. Autor vytvářel grafický návrh v programu Adobe Photoshop CS5 [7], tento 

program nabízí zřejmě nejlepší rozhraní pro práci s grafikou. Na Obr. 8 vidíme práci 

v tomto programu. Je zde vidět pracovní plocha, v pravé části je panel s vrstvami a nad 

ním barevné spektrum. Vrstvy jsou nejdůležitější částí. Každá představuje určitý obrá-

zek, text či barvu a různé překrývání těchto složek dají dohromady výsledný obrázek. 

Na horní části najdeme klasické záložky jako je soubor, obraz, výběr různých filtrů a 

další. V levé straně je, panel nástrojů jsou zde různé štětce, razítka, přechody, ořezávání 

obrazů a jiné. 

 

 

Obr. 8: Náhled práce v photoshopu 

Nejprve musí vytvořit nějaké logo firmy, které se bude všude zobrazovat. Logo 

by mělo obsahovat název firmy přiblížení oboru a také zde může být jméno majitele. 
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Mělo by sloužit také jako grafika pro polep aut firmy, proto je velmi důležité. Může 

vypadat třeba takto:  

 

Obr. 9: Logo firmy 

Další důležitá část je menu neboli navigace, zde jsou odkazy na popis firmy, fo-

togalerii či kontakt na firmu. Po kliknutí na vybraný odkaz, se zobrazují požadované 

informace v tělu stránek. Menu muže být vytvořeno buďto pomocí flashových obrázků 

a ty se po najetí mění a zobrazuje se například animace, nebo může být jednoduše 

vytvořeno pomocí textu odkazujícího na tělo a zobrazující informace. Tělo těchto 

stránek bude jednoduchá bílá plocha, kde budou informace zobrazeny. Text bude mít 

kontrastní černou barvu a díky bíle ploše bude dobře čitelná. 

 

Obr. 10: Menu stránek 

Další částí stránek bude okno v pravém dolním rohu, kde se budou měnit fotky 

výrobků firmy a návštěvník tak hned uvidí, zda by této firmě dal zakázku k výrobě. 

Tato část je vytvořena pomocí flash aplikace, která se jmenuje Alligator Flash Designer 

8. Program umí vygenerovat klasickou flash aplikaci s příponou swf, s kterými 

internetové stránky pracují a zobrazují různé animace a přechody. Tato část je 

vytvořena jako objekt o určité velikosti, zde je prostor pro fotky firmy. Jelikož je zde 
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jednoduchý frame může firma kdykoliv změnit obrázky, které se budou měnit na 

stránkách. 

 

Obr. 11: Flash vytvořený v programu Aligator 

Pokud se všechny tyto části spojí a uloží do nějaké formy, vznikne grafika pro 

internetové stránky, na obr. 12 vidíte konečný náhled stránek. Jelikož autor stránky 

programuje v html, již v grafice uvedl v dolním rohu kontakt na firmu, aby se s tím 

nemusel zabývat v programování. Na pravé straně je graficky upravená mamka, která se 

po najetí myši rozsvítí a po kliknutí odkáže na detailní adresu firmy na www.mapy.cz.  

 

 

Obr. 12: Konečný návrh stránek 

3.3 Rozřezání grafiky pro programování 

Jelikož nyní máme webovou grafiku, potřebujeme jí dostat do určitých obrázků 

(Frame), s kterými se dá dále pracovat a programovat. Celkovou grafiku nyní rozřežeme 
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v programu adobe fireworks. Podobné rozřezaní umí i Photoshop, ale Fireworks je 

jednoduší na obsluhu. V programu si oddělíme aktivní pole, menu a flash část. Takto 

připravené rozřezání grafiky může vypadat následovně: 

 

Obr. 13: Práce v programu Fireworks 

Na obr. 13 vidíme předpřipravené rozřezání. Menu, kde se po najetí myši bude 

měnit obraz. Horní část je připravena pro možnou změnu Loga či nějakého nápisu. 

V pravé je vyříznut obraz, do kterého se bude vkládat flash a nad ním je další grafické 

tlačítko mapa. Neoznačené časti, program vyřízne také a vygeneruje jednotlivé obrázky. 

V prostřední části bude zobrazován text, odkazovat na něj budou měnící se tlačítka. 
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4 PROGRAMOVÁNÍ WWW STRÁNEK 

Pro programování internetových stránek se dá použít jakýkoli textový editor, 

protože zdrojový kód se skládá s určitých tagů a ty poté zobrazuje prohlížeč. Autor 

používá program Adobe Dreamweaver, který umožňuje psaný kód ihned zobrazit na 

rozdělené ploše monitoru a je tudíž výhodný, protože ihned vidíte výsledek. 

4.1 Tagy (kódování stránek) 

Existují dva druhy tagů párové a nepárové. Párové jak je již z názvu vidět 

vyskytují se ve dvojcích dvojicích <tag> a </tag>, kde ten první <tag> určitý úkol 

začíná a druhý tento úkol končí. </tag> lomítko na začátku znamená, že jde o uzavírací. 

Příklady párových tagů: 

 <HTML> je začátek pro každou www stránku </HTML> je její konec 

 <HEAD> je začátek hlavičky a </HEAD> je její konec 

 <BODY> je začátek těla stránky a </BODY> je konec těla stránky 

 <TITLE> Moje osobní stránka </TITLE> název stránky, který se objeví 

v horní liště prohlížeče 

 <b> je začátek tučného textu a </b> je konec tučného textu 

 <i> je začátek kurzíva a </i> je konec kurzíva 

 <u> je začátek podtržený text a </u> je konec podtrženého textu 

 <a> je začátek odkazu a </a> je ukončení odkazu 

Tagů je veliké množství najdete je například na internetových stránkách[8]. 

 

Takto by měl vypadat základní soubor pro programování : 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=utf-8" /> 
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<title>Vítejte na stránkách Truhlářství Hřebíček</title> 

  <style type="text/css"> 

  /* Tady můžete experimentovat s CSS */ 

</style> 

</head> 

<body> 

<!-- Obsah stránky --> 

</body> 

</html> 

 

Mezi tyto tagy vkládáme ořezané obrázky, nastavujeme jim různé přechody 

zobrazení a funkce v příloze bude přiložený celý zdrojový kód stránek, kde si můžeme 

najít, jak se určité části stránek programují a nastavují. Programování stránek jsme si 

ulehčili pomocí rozřezání a exportování obrazů do webového formátu. Programy Adobe 

Fireworks a Dreamweaver spolu úzce spolupracují a tak se pouze exportované obrazy 

načtou do Dreamweaveru. Díky tomu odpadá pracné programování a přesné umísťování 

obrázků na web. Na následujícím obrázku vidíme programové prostředí programu [9]. 

 

 

Obr. 14: Prostředí Adobe Dreamweaveru 
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Nejprve potřebujeme naší rozřezanou grafiku dostat do formy HTML. To se děla 

pomocí tagu img, nastavení baneru může poté vypadat třeba takto:  

 

<img name="index_r1_c1" src="images/index_r1_c1.jpg" 

width="1128" height="206" border="0" id="index_r1_c1" 

alt="" />  

 

Vidíme zde název souboru, odkaz kde se soubor nachází a jeho velikost a 

umístění. Takto zadáme všechny obrazy a vznikne nám celistvé pozadí, kterému dále 

určujeme parametry. Pokud chceme odkazovat dále na web, například na mapu firmy 

zadáváme tag <a href="adresa stránek“ >. Uprostřed webu je zobrazovací 

plocha kde potřebujeme zobrazovat text. Potřebujeme, aby se zde text jednoduše 

zadával a měnil text a to uděláme pomocí <iframe >Tento tag odkazuje na jiné 

strany s textem a zobrazuje na určitém místě na stránkách </iframe>. V našich 

stránkách je to bílá plocha uprostřed. 

4.2 Vytvoření fotogalerie 

Galerie je vytvořena pomocí programu Jalbum, nejdříve vytvoříme určité schéma, 

do něhož poté načteme požadované fotky. Nastavíme nejrůznější parametry. Odkazy na 

složky se budou zobrazovat v pravém horním rohu a nejvyšší odkaz se vrací zpět na 

úvodní stranu. 

 

Obr. 15: Prostředí programu Jalbum 
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5 PROHLÍŽEČE A JEJICH VÝKONNOST 

Další cílem autora práce bylo otestování dnešních prohlížečů a jejich výkonu. Již 

v předchozích kapitolách jsme se bavili o funkci, parametrech či jádrech prohlížečů, 

proto přejdeme rovnou k testu a výsledků. Nejdůležitější pro prohlížeče je práce 

s javascriptem a jeho rychlost zpracování. Test probíhal následovně. Nejprve bylo na 

notebooku obnoveno tovární nastavení. 

Parametry notebooku: 

 Intel core 2 Duo (2,1Ghz 800MHz) 

 4GB Ram 

 Ati mobility Radeon HD 4650 

 Disk WD Sata II 500Gb 

Na prázdný disk s operačním systémem Windows 7 byly nainstalovány tyto programy: 

 Opera 11.62 

 Firefox Mozila 11 

 Internet Explorer 9  

 Safari 5.1.5 

 Google Chrome 18 

Jelikož v dnešní době se již webovým standart začíná používat HTML 5, první 

test byla kontrola, jak prohlížeče zvládají tento nově vytvořený jazyk. Pro tento test byl 

požit server http://html5test.com/, který testuje prohlížeče pouze z hlediska zvládání 

jazyku HTML 5. Maximální počet bodů je zde 500 a jak uvidíme ve výsledcích žádný 

prohlížeč, se k těmto číslům ani nepřiblížil. Je tedy co zlepšovat. Jako pomůcka pro 

další testování sloužil tři servry http://www.peacekeeper.futuremark.com, 

http://www.webkit.org a http://v8.googlecode.com. První test Futuremark je od výrobců 

známého testovacího programu 3Dmark, který testuje grafické karty.  Druhý test se 

jmenuje SunSpider, je to starší, ale spolehlivý Javascript Bechmark. Třetí test probíhal 

na V8 Benchmarku verze 7 je ze všech testů nejrychlejší, ale je pravda, že funguje na 

ChromeCode, a proto Google Chrome může být zvýhodněný, uvidíme ve výsledných 

grafech. Každý prohlížeč byl zvlášť otestován a výsledky uvidíme v následujících 
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grafech a tabulkách. V prvním testu vidíme rychlost zobrazení javascriptu 

v milisekundách to znamená, že méně je lepší výsledek. Konečné skóre druhého testu je 

počítán jako geometrický průměr jednotlivých výsledků. Dělají to nezávisle na 

provozních dob jednotlivých hodnotících kritérií, a referenčního systému (skóre 100). 

Vyšší skóre znamená lepší výkon. Výsledky mohou být pro někoho překvapení a pro 

další jen potvrzení zkušeností s prohlížeči. 

5.1 Testy a výsledky 

V této části se budeme detailně zaobírat veškerými testy a hodnotit výsledky 

prohlížečů. Každý test zkoumá prohlížeče z určitých částí, ať už zpracování javascriptu, 

nebo například podporu HTML5. 

5.1.1 HTML5 

Test HTML5 je údaj o tom, jak dobře váš prohlížeč podporuje HTML5 

nadcházející standardní a související specifikace. Test dává prohlížečům skutečně 

zabrat, testuje je totiž prakticky na vše, co jen s touto normou vzdáleně souvisí. Pokud 

prohlížeč projde všemi testy, může získat maximální skóre 500 bodů a 15 bonusových 

bodů. Předchozí verze měla méně HTML5 testů, a proto bylo i nižší maximální skóre. V 

budoucnosti budou zřejmě přidány ještě další testy, které by znamenali, že se zvýší 

maximální počet bodů. 

 

Obr. 16: Výsledek proběhlého testu na servru http://html5test.com/ 
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Tento test proběhne automaticky ihned po vstupu na stránky, je velice rychlý, 

ale komplexně otestuje jak prohlížeč zvláda HTML5. Pod ukazatelem skóre jsou 

tabulky a v nich nejdeme, co všechno bylo testováno.  

Tab. 1:Výsledky testu Html 5 

HTML5 TEST   

Výsledek Prohlížeče 

330 Mozzila Firefox 11 

338 Opera 11.62 

276 Safary 5.1.5 

138 Internet Explorer 9 

400 Google Chrome 18 

 

 

Obr. 17: Grafické zobrazení testu Html5 

V testu jsme zjišťovali, jak si nejběžnější prohlížeče poradí s HTML 5. Jediný 

kdo v testu propadl, byl Internet Explorer, který z možných 500 bodů získal pouhých 

138. Podle očekávání test vyhrál prohlížeč Google Chrome. Dosáhl na 400 bodů a 

nejlépe si poradil s HTML kódem, ale stále je co zlepšovat. Opera testem prošla také 

celkem slušně a jejich 338 bodů mluví za vše. Další dva prohlížeče skončili v rozmezí 

padesáti bodů, ale na Google Chrome ztrácejí už hodně. 
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5.1.2 Peacekeeper - Futuremark 

Test Peacekeeper Není sice příliš známý, docela často ale zamíchá kartami. Je 

to jediný komplexní javascriptový test. Peacekeeper má realisticky simulovat zátěž 

vyvolanou běžnými funkcemi JavaScriptu, které využívají moderní a populární webové 

stránky. Díky odkazům můžete testy všech prohlížečů mít hezky pohromadě i s jejich 

dílčími výsledky. Je tak snadné porovnat nejen výsledky celého testu, ale i jeho dílčích 

činností. Vše je velmi hezky a přehledně graficky zpracované.  

 

Obr. 18: Prostředí Futuremark a vítězný výsledek 

Test trvá přibližně deset minut a testuje v okně veškeré funkce, které by měl 

prohlížeč zvládat. Test si může každý vyzkoušet na svojí počítačové sestavě na 

stránkách http://www.peacekeeper.futuremark.com.  

Tab. 2: Výsledky testu Peacekeeper 

Peacekeeper   

Výsledek Prohlížeče 

543 Mozzila Firefox 11 

1892 Opera 11.62 

1147 Safary 5.1.5 

739 Internet Explorer 9 

1033 Google Chrome 18 
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Obr. 19: Grafické zobrazení výsledků testu Peacekeeper 

 Tento test byl velikým překvapením. Test komplexně prošel funkce prohlížečů 

od zvládání videa, zvuku až po složité grafické zobrazení. Společnost Opera z něj vyšla 

suverénně nejlépe na Obr. 18 vidíme její výsledek. Neznamená to, ale že je nejrychlejší, 

jen podporuje nejlépe zobrazovaní zdrojového javascriptového kódu. Dalším 

překvapením se ukázalo Safary, které skončilo na druhém místě, těsně před Chromem. 

Za zmínku stojí jen to, že Internet Explorer nezvládl jeden z testů, proto má tak nízké 

hodnocení a Firefox Mozzila také. 

5.1.3 Sunspider 

Test Sunspider pochází od vývojářů WebKitu, kteří ji představili v prosinci 

2007. Obsahuje celkem 26 testů, které se zaměřují na testování rychlosti konstrukcí 

JavaScriptu a jeho runtime knihovny. Vůbec se netestuje rychlost zacházení s DOM, 

která reálně výkon aplikací postavených na JavaScriptu také významně ovlivňuje. 

Autoři se snažili testovat celý jazyk rovnoměrně a na reálných úlohách. V testu tak 

najdeme například generování HTML z JSON, raytracing (používaný dnes například při 

3D zobrazování), dekompresi kódu apod. Výsledky testu jsou zobrazeny 

v milisekundách a méně znamená lepší výsledek. 
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Obr. 20: Prostředí SunSpideru 

Sadu testů je možné spustit jak v prohlížeči, tak pomocí příkazové řádky. Jed-

notlivé testy jsou spuštěny několikrát a je počítána doba jejich běhu. Výsledky jsou 

zprůměrovány a posčítány, následně je pomocí statistické analýzy ověřeno, do jaké míry 

jsou věrohodné (klíčová slova pro odborníky: T-rozdělení, 95% intervaly spolehlivosti). 

Při spuštění z prohlížeče je možné výsledky uložit pomocí zakódování do URL a po-

rovnat s jinými, dříve uloženými výsledky. Jako jediný test uvádí možnou odchylku od 

skutečných dat. Odchylka je uvedená v procentech, jak uvidíme v tab. 3 je zanedba-

telná. 

Tab. 3: Výsledky testu Sunspider 

Sunspider-0.9.1 

  Výsledek Odchylka Prohlížeče 

357.8 +/- 1.7% Firefox Mozzila 11 

392.8 +/- 4.4% Opera 11.62 

377.2 +/- 1.5% Safary 5.1.5 

1408.6 +/- 2.3% Internet Explorer 9 

353.8 +/- 1.6% Google Chrome 18 
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Obr. 21: Grafické zobrazení výsledků testu Sunspider 

Výsledky tohoto testu jsou jasně viditelné. Jak jsme si již řekli, více bodů zna-

mená horší výsledek. Internet Explorer se propadl na poslední místo a není to žádným 

překvapením. Test nejlépe zvládl Google Chrome těsně před Mozzilou avšak všechny 

čtyři prohlížeče byli rychlé a srovnatelné. 

5.1.4 V8 Benchmark Suite 

Sadu testů V8 Benchmark Suite uveřejnil Google spolu se svým prohlížečem 

Chrome a jeho javascriptovým enginem V8. Oproti SunSpideru a nebo například Dro-

maeu je sada velmi jednoduchá a obsahuje pouze pět testů. Ty testují především 

numerické výpočty, práci s řetězci a volání funkcí s důrazem na volání rekurzivní. 

 

Obr. 22: Testovací prostředí V8 Benchmark 
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Testy se spustí automaticky při načtení stránky benchmarku a každý běží pevně 

určený čas. Počet běhů testů pak určuje jejich skóre, z nichž je pomocí geometrického 

průměru spočítáno skóre celé sady.  

Tab. 4: Výsledky testu V8 Benchmark Suite 

V8 Benchmark Suite - version 7 

 Výsledek Prohlížeče 

4601 Firefox Mozzila 11 

2792 Opera 11.62 

6117 Chrome 18 

2204 Safary 5.1.5 

352 Internet Explorer 9 

 

 

Obr. 23: Grafické zobrazení výsledků testu V8 

Podle grafu vidíme, že znovu byl nejrychlejší Google Chrome. U tohoto 

výsledku bych se ale zastavil, protože testovací program vytvořili právě zástupci 

společnosti Googlu, proto se ani není čemu divit, že tento test vyhrál Google Chrome. 

Výsledky jsou velice podobné i minulému testu a více čí méně se shodují. 
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6 ZÁVĚR 

V této absolventské práci byla vytvořena grafika internetových stránek podle žá-

dosti zadavatele. Následně se grafika rozřezala a naprogramovala pro stránky. Dále byla 

vytvořena fotogalerie. Kompletní stránky poté byly nahrány na placený server a celo-

světovou internetovou síť. Stránky najdete na adrese www.truhlarstvijh.cz. V této práci 

také najdeme, jak postupovat při programování HTML stránek. Jediné co se doposud 

nepovedlo, bylo vytvoření vizitek. Autor s firmou úzce spolupracuje a v budoucnosti se 

počítá s novým návrhem vizitek. 

Dalším cílem práce bylo zjištění rychlosti dnešních prohlížečů. Autor provedl čtyři 

na sobě nezávislé testy, které ale neuvádějí samotnou rychlost nýbrž rychlost zpraco-

vání a zobrazení stránek. Nejlépe z těchto testů dopadl prohlížeč Google Chrome, 

naopak nejhůře Internet Explorer. Tyto testy zjišťují jen rychlost zpracování JavaScriptu 

v prohlížeči, v žádném případě nevypovídají o jiných vlastnostech, jako je bezpečnost 

nebo korektnost zobrazování stránek. Při výběru prohlížeče byste se měli rozhodovat 

podle více okolností nejen rychlosti, ale také bezpečnosti nebo uživatelskému rozhraní. 

Pokud byste se rozhodovali jen podle rychlosti Google Chrome je jasnou volbou. 
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ZDROJOVÝ KÓD STRÁNEK 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<!-- saved from url=(0014)about:internet --> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<link rel="shortcut icon" 

href="http://truhlarstvijh.cz/favicon.ico"> 

 

<title>Vítejte na stránkách Truhlářství Hřebíček</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=utf-8" /> 

<style type="text/css"> 

td img {display: block;}body,td,th { 

color: #999; 

} 

body { 

background-color: #999; 

margin-left: 0px; 

margin-top: 0px; 

margin-right: 0px; 

margin-bottom: 0px; 

} 

</style> 

<!--Fireworks CS3 Dreamweaver CS3 target.  Created Mon Apr 

16 09:42:28 GMT+0200 2012--> 

<script src="Scripts/swfobject_modified.js" 

type="text/javascript"></script> 

<script language="JavaScript1.2" type="text/javascript"> 

<!-- 
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function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

var p,i,x;  if(!d) d=document; 

if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 

d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; 

n=n.substring(0,p);} 

if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for 

(i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 

x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 

} 

function MM_swapImage() { //v3.0 

var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new 

Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) 

if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; 

if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} 

} 

function MM_swapImgRestore() { //v3.0 

var i,x,a=document.MM_sr; 

for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; 

} 

 

function MM_preloadImages() { //v3.0 

var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new 

Array(); 

var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; 

for(i=0; i<a.length; i++) 

if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; 

d.MM_p[j++].src=a[i];}} 

} 

 

//--> 

</script> 
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</head> 

<body 

onload="MM_preloadImages('images/index_r2_c4b.jpg','images/

indexb_r4_c2.jpg','images/indexb_r2_c2.jpg','images/indexb_

r3_c2.jpg','images/indexb_r5_c2.jpg','images/indexb_r7_c2.j

pg')"> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" 

width="1300"> 

<!-- fwtable fwsrc="wwwA.png" fwpage="Stránka 1" 

fwbase="index.jpg" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = 

"1842140553" fwnested="0" --> 

<tr> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="162" height="1" 

border="0" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="222" height="1" 

border="0" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="514" height="1" 

border="0" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="21" height="1" 

border="0" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="209" height="1" 

border="0" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="172" height="1" 

border="0" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="1" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td colspan="5"><img name="index_r1_c1" 

src="images/index_r1_c1.jpg" width="1128" height="206" 

border="0" id="index_r1_c1" alt="" /></td> 
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<td rowspan="11"><img name="index_r1_c6" 

src="images/index_r1_c6.jpg" width="172" height="635" 

border="0" id="index_r1_c6" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="206" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<td rowspan="10"><img name="index_r2_c1" 

src="images/index_r2_c1.jpg" width="162" height="429" 

border="0" id="index_r2_c1" alt="" /></td> 

<td><a href="images/O_nas.html" target="text" 

onmouseover="MM_swapImage('O naší 

firmě','','images/indexb_r2_c2.jpg',1)" 

onmouseout="MM_swapImgRestore()"><img 

src="images/index_r2_c2.jpg" name="O naší firmě" 

width="222" height="45" border="0" id="O naší firmě" 

/></a></td> 

<td width="514" height="400" rowspan="9"><iframe 

frameborder="0" name="text" src="text1.html" align="left" 

style="background:url(images/index_r2_c3a.jpg); left:100px" 

width="514px" height="400px scrolling="auto" 

></iframe></td> 

<td rowspan="4" colspan="2"><a 

href="http://www.mapy.cz/#z=13&amp;q=Radouňka 

23&amp;qp=14.970815_49.155836_15.025190_49.175699_13&amp;t=

s&amp;x=15.012399&amp;y=49.159257&amp;d=firm_2350872_1" 

onmouseout="MM_swapImgRestore()" 

onmouseover="MM_swapImage('mapa','','images/index_r2_c4b.jp

g',1)"><img src="images/index_r2_c4.jpg" alt="Kudy k nám" 

name="mapa" width="230" height="164" border="0" id="mapa" 

/></a></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="45" 

border="0" alt="" /></td> 
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</tr> 

<tr> 

<td><a href="images/Kontakt.html" target="text" 

onmouseover="MM_swapImage('Kontak','','images/indexb_r3_c2.

jpg',1)" onmouseout="MM_swapImgRestore()"><img 

src="images/index_r3_c2.jpg" alt="Kontakt Hřebíček" 

name="Kontak" width="222" height="45" border="0" 

id="Kontak" /></a></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="45" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><a href="Galerie WEB/album/index.html" target="_blank" 

onmouseover="MM_swapImage('Fotogalerie','','images/indexb_r

4_c2.jpg',1)" onmouseout="MM_swapImgRestore()"><img 

src="images/index_r4_c2.jpg" name="Fotogalerie" width="222" 

height="40" border="0" id="Fotogalerie" /></a></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="40" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<td rowspan="2"><a href="images/brikety.html" target="text" 

onmouseover="MM_swapImage('Brikety','','images/indexb_r5_c2

.jpg',1)" onmouseout="MM_swapImgRestore()"><img 

src="images/index_r5_c2.jpg" alt="Výrba briket" 

name="Brikety" width="222" height="42" border="0" 

id="Brikety" /></a></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="34" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

<tr> 
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<td rowspan="3" colspan="2"><img name="index_r6_c4" 

src="images/index_r6_c4.jpg" width="230" height="62" 

border="0" id="index_r6_c4" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="8" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><a href="images/Nase_vyroba.html" target="text" 

onmouseover="MM_swapImage('výroba 

truhlářství','','images/indexb_r7_c2.jpg',1)" 

onmouseout="MM_swapImgRestore()"><img 

src="images/index_r7_c2.jpg" alt="Euro okna" name="výroba 

truhlářství" width="222" height="53" border="0" id="výroba 

truhlářství" /></a></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="53" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<td rowspan="4"><img name="index_r8_c2" 

src="images/index_r8_c2.jpg" width="222" height="204" 

border="0" id="index_r8_c2" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="1" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<td rowspan="3"><img name="index_r9_c4" 

src="images/index_r9_c4.jpg" width="21" height="203" 

border="0" id="index_r9_c4" alt="" /></td> 

<td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-

444553540000" width="209" height="142" align="absmiddle" 

id="FlashID" title="Dřevo výroba"> 

<param name="movie" value="images/Flash-1.swf" /> 

<param name="quality" value="high" /> 
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<param name="wmode" value="opaque" /> 

<param name="swfversion" value="8.0.35.0" /> 

<!-- Tento tag param vyzve uživatele aplikace Flash Player 

verze 6.0 r65 a vyšší, aby si stáhli nejnovější verzi 

aplikace Flash Player. Nechcete-li uživatelům výzvu 

zobrazovat, odstraňte tento tag. --> 

<param name="expressinstall" 

value="Scripts/expressInstall.swf" /> 

<!-- Další tag objektu je určen pro jiné prohlížeče než 

Internet Explorer. Pro aplikaci Internet Explorer ji lze 

skrýt pomocí komentáře IECC. --> 

<!--[if !IE]>--> 

<object data="images/Flash-1.swf" type="application/x-

shockwave-flash" width="209" height="142" 

align="absmiddle"> 

<!--<![endif]--> 

<param name="quality" value="high" /> 

<param name="wmode" value="opaque" /> 

<param name="swfversion" value="8.0.35.0" /> 

<param name="expressinstall" 

value="Scripts/expressInstall.swf" /> 

<!-- Uživatelům s aplikací Flash Player verze 6.0 nebo 

starší zobrazí prohlížeč následující alternativní obsah. --

> 

<div> 

<h4>Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace 

Adobe Flash Player.</h4> 

<p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 

src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/ge

t_flash_player.gif" alt="Získat aplikaci Adobe Flash 

Player" width="112" height="33" /></a></p> 

</div> 

<!--[if !IE]>--> 
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</object> 

<!--<![endif]--> 

</object></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="142" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<td rowspan="2"><img name="index_r10_c5" 

src="images/index_r10_c5.jpg" width="209" height="61" 

border="0" id="index_r10_c5" alt="" /></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="32" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><img name="index_r11_c3" src="images/index_r11_c3.jpg" 

width="514" height="29" border="0" id="index_r11_c3" alt="" 

/></td> 

<td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="29" 

border="0" alt="" /></td> 

</tr> 

</table> 

<script type="text/javascript"> 

swfobject.registerObject("FlashID"); 

</script> 

</body> 

</html> 
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