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Ceské tvořítko,,jednostránek..
provozuje registrátor domén
Active24',,Supestránku.. proto
rozběhnete jen na doméně od
něj, zato aIe zdarma. NeČekejte
níc vÍc neŽ prostor pro krátký
ÚVodní text' odkazy na profily

do sociálních sítí, hrstku banneru
a Ve|kou fotku na pozadí. Jest|iŽe
máte doménu hIavně kvůlÍ
e-mailům či .jako obranu před
spekulanty a nechcete mít na
hIavní stránce chybovou hlášku,
je Superstránka vhodne řešení.

G|obálně nejpopulárnější sluŽba
pro tvorbu jednoduchých pro-
filů. Zvládá to co Superstránka:
velkou Íotku na pozadí, krátké
představení, odkazy' Jen 1e to
o něco vizuálně a taky funkčne
sof istikovanější. Výhodou je,

Že na adrese about.me/jméno

můŽete mít svou vizitku zceta
zdarma; vaše jméno pak půjde
snadno Vygooglovat a na navŠtÍ-
venky můŽete tisknout re|ativně
jednoduchou adresu. Provozo-
vate| momentálně vydě|ává na
dop|ňkových sIuŽbách, jako je
právě prodej navštívenek'
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Pro šťouraly v kódu...

Amatérští tvůrci stránek často odmítají
jednoduché WYslWYG editory a rádi svoje
weby skláda,jí ručně. Byla by ale Škoda
zaČínat ÚpIně od nuly' Za posledních
patnáct |et vzrostly poŽadavky na kvalitu
stránek: mnohem víc se řeší typografie nebo
,,responzibilita", tedy zda web funguje, jak
má, na obrazovkách všech velikostí. Ušetřete
si tedy práci a zároveň si ponechte svobodu
tvorby s násIedujícÍmi nástroji:

216 Kěldoména

Twitter Bootstrap (twitter.github.com/
bootstrap) je přímo od sítě Twitter,
nabÍzí kva|itní šablony stránek i spoustu
recyklovatelného kódu' Doporučuji všem,
kteřÍ chtějí zjistit, jak fungují moderní weby.

NaráŽíte při psani kódu na limity
kaskádových stylů, které popisují vzhIed
stránek? Nástroj LESS (lesscss,ořg) Vám
dovolí psát hutný kÓd plný zkratek a odkazů,
který pak zkompiIujete do CSS. Ve|ikosti
a barvy prvků lze s LESS matematicky
odvozovat od velikostí a barev prvků jiných,

popisy elementů důmyslně zanořovat do
sebe.

DodrŽet vyváŽenou kompozici webu není
úpIně snadné, naštěstí tu jsou pomocné
systémy mříŽek. Jedním z prvních systémů
by| 960.qs (950.gs). Jeho pÍednostÍje
hlavně jednoduchost' PokroČilejší je 1440
CSS 9rid (cssgřid.net), který stránku
inteligentně přizpůsobí malým i velkým
obrazovkám, Podobné funkce nabízí
i robustnějŠí IešenÍ pro tvorbu webu
Foundation 4 (Íoundation.zuřb.com).
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