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Obsah prezentace 

• Šířka rámečku – border-width 

• Barva rámečku – border-color 

• Styl rámečku – border-style 

• Skupinová deklarace – border  



Šířka rámečku – border-width 

• Šířkou rámečku nastavujeme jeho tloušťku. 
Je možné ji nastavit pro celý rámeček 
jednotně, nebo pro každou stranu zvlášť. 

  Vlastnost CSS Dostupné hodnoty Popis 

border-with thin tenký rámeček 

border-with medium normální rámeček 

border-with thick tlustý rámeček 

border-with délka tloušťka určená hodnotou 



Vlastnost CSS Dostupné hodnoty Popis 

border-top-with jako u border-width horní strana rámečku 

border-left-with jako u border-width levá strana 

border-bottom-with jako u border-width spodní strana rámečku 

border-right-with jako u border-width pravá strana rámečku 

Border-top-width: 7px 



Barva rámečku – border-color 

• Vlastnost border-color nastavuje barvu 
rámečku. Opět je možné ji nastavit globálně, 
nebo pro každou stranu zvlášť (viz border-
width). 

• Barvu je možné zadat jejím názvem i v 
zápisen v šestnáctkové soustavě. 

  

Vlastnost CSS 
Dostupné 
hodnoty 

Popis 

border-color barva barva rámečku 



Styl rámečku – border-style 

• Styl rámečku určuje jeho grafickou podobu.  

• Umožňuje také zobrazovat pouze vybrané 
strany rámečku. 

• Pro každou stranu rámečku je možné 
nastavovat odlišný styl. 

• Přehled vlastností je uveden v následující 
trabulce. 

 

 



Vlastnost CSS Dostupné hodnoty Popis 

border-style none žádný 

border-style dotted tečkovaný 

border-style dashed čárkovaný 

border-style solid plný 

border-style double dvojitý 

border-style groove příkop 

border-style ridge val 

border-style inset ďolík 

border-style outset návrší 



Skupinová deklarace – border 

• Pokud nastavuje vlastnosti rámečku 
globálně, můžeme využít skupinovou 
deklaraci vlastností. Zápis potom může 
vypadat například takto: 

  

Border: double 2px red 

• Rámeček bude kolem celého elementu vykreslen 
dvojitou červenou čárou o tloušťce 2 pixely. 

  


