


















































































































13. Príloha: Vlastnosti kaskádových štýloch (CSS3)

Vlastnosti CSS3
Atribút Parameter Význam atribútu
Font (písmo)
font-family Zoznam písma Druh písma

font-style
normal normálne
italic kurzíva
oblique sklonené

font-variant normal normálne
small-caps kapitálky

font-size

x-small mrňavé
small maličké
medium malé
large stredné
x-large veľké
xx-large obrie
výška(12px)

font-weight

normal normálne
bold tučné
bolder tučnejšie
lighter svetlejšie

font-stretch

normal normálne
wider širšie
norrower zúžené
ultra-condensed extrémne 
extra-condensed prídavné 
condensed zhustené
semi-condensed polovičné 
semi-expanded pol. roztiahnuté
extra-expanded prídavné 
ultra-expanded extrémne
inherid dedičné
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Text / odstavec

text-decoration

none bez dekorácie
underline podtrženie
overline nadtrženie
line-through preškrtnutie
blink blikánie

text-transform

none bez zmeny
capitalize začiatky slov velké
uppercase velké písmena
lowercase malé písmena

word-spacing normal mezislovná mezera
dĺžka zväčšenie o dlžku

letter-spacing normal prostrkánie znakov
délka zvätčšené o dlžku

line-height

normal výška rádku
výška absolutná výška
násobok násobok
percenta zväčšenie

text-align

left zarovnánie vľavo
right vpravo
center nastred
justify do bloku

vertical-align

baseline na riadok
sub dolný index
super horný index
top nejvyšie
text-top k vrchu
middle nastred
bottom najnížšie
text-bottom spodok ku spodku
procenta percento výšky

display

block blokový element
inline riádkový element
list-item zoznam
none nezobrazí sa

white-space
normal normální text
pre predformátovaný
nowrap nezalamovať
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text-outline
none žiadny obrys
color farba obrysu
lenght veľkosť obrysu

text-shadow
none tieňovanie žiadne
color farba tieňovania
lenght veľkosť tienovania

text-wrap normal normálna obálka
unrestricted neobmedzený

word-wrap normal normálne
break-word rozpojené

word-break
normal normálne
keep-all rozpojiť všet. slová
loose voľné rozpojené

Farba a pozadie
color barva farva písma
background-color barva farva pozadia

background-image none obrázok na pozadieurl(cesta)

background-repeat

repeat pozadie se opakuje
no-repeat neopakuje
repeat-x opakuje v ose x
repeat-y opakuje v ose y

background-attachment scroll pozadie sa  posúva
fixed pozadie je fixované

background-position

left

poloha obrázku na 
pozadie

center
right
top
bottom
dlžka, procenta

background-origin
border-box ohraničený priestor
padding-box vnútorný priestor
content-box obsahový priestor

background-clip  lenght dĺžka

background-break
bounding-box ohraničený priestor
each-box každý priestor
length dĺžka
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background-position

top left hore, naľavo
top center hore nastred
top right hore napravo
center left stred naľavo
center center stred nastred
center right stred napravo
bottom left spodok naľavo
bottom center spodok nastred
bottom right spodok napravo

background-size  

lenght dĺžka
% percento
auto automatické

Veľkosť a obtekanie

width
auto automatická šírka
hodnota nastavená šířka
percento percento

height
auto automatická výška
hodnota nastavená výška
percento percento *

min-width hodnota minimální šířka
percento

max-width hodnota maximální šířka
percento

min-height hodnota minimální výška
percento

max-height
hodnota maximální výška
percento

float
left umiestnenie 

plavajúceho 
objektu 

right
none

clear

left čakánie na 
skončenie
plavajúcich objektu

right
both
none

4



Okraje

margin
dĺžka šírka vonkajšieho 

okraja
percento percento *
auto automatický okraj

margin-top jako u margin horný
margin-left dĺžka ľavý
margin-bottom dĺžka spodný
margin-right dĺžka pravý

padding dĺžka šířka vnútorného 
okraja

percento percento *

padding-top ako u padding horné vnútorný 
okraj

padding-left dĺžka ľavý
padding- bottom dĺžka spodný
padding- right dĺžka pravý
marquee-loop infinite nekonečný

marquee-speed
slow pomalá
normal normálna
fast rýchla

overflow-x, overflow-y

visible viditelné preplnené
hidden skryté
scroll špiralovité
auto automatické
no-display nezobrazené

rotation angle uhol otáčania

visibility
visible viditelná
hidden skrytá
collapse stiahnutá
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Rámovanie

border-width

thin šírka rámu slabá,
medium stredný
thick tučná
dĺžka nastavená

border-top-width ako u border-
width horná šírka rámu

border- left -width - ľavá
border- bottom -width - spodná
border- right -width - pravá
border-color barva farba rámu

border-style

none žiádný
dotted tečkovaný
dashed čárkovaný
solid plný
double dvojitý
groove žľab
ridge val
inset dolnejšie
outset návršie

border -top
farba, hrubka
a štýl

celkové vlastnosti
strany rámu

border -left
border -bottom
border -right

border-collapse collapse stiahnuté 
ohraničenie

separate oddelené 
border-image image obrázkové
border-top-right-radius dĺžka -
border-bottom-right-radius dĺžka -
border-bottom-right-radius dĺžka -
border-top-left-radius dĺžka -

box-shadow
dĺžka -
farba -
none -
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Zoznam

list-style-type

disc puntík
circle kolečko
square štvorec
decimal číslovanie
lower-roman rímské číslice
lower-alpha nízky abecedný
upper-alpha vysoký abecedný
none bez odrážok

list-style-image none žiadny
URL(cesta) obrážková odrážka

list-style-position inside odrážky v úrovni textu
outside odrážka mimo text

Pozicovanie

position
absolute absolutné umiestenie
relative relatívne umiestenie
static normálne umiestenie
Farba

color farba     
opacity hodnota
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2D/3D transformácia

transform

none žiadna
matrix maticová
matrix3d 3d maticová
translate3d 3d preložená
translateX os X preložená
translateY os Y preložená
translateZ os Z preložená
scale3d 3d zmenšená
scaleX os X zmenšená
scaleY os Y zmenšená
scaleZ os Z zmenšená
skewX os X šikmý
skewY os Y šikmý
skewZ os Z šikmý
rotate3d 3d otáčanie
rotateX os X otáčanie
rotateY os Y otáčanie
rotateZ os Z otáčanie
perspective perspektíva

backface-visibility hidden skrytá
visible viditelná

perspective none žiadna
number čiselná
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