
Barvy v HTML
• Nejzákladnější dva způsoby zápisu barvy v HTML je buď jeho pojmenování v angličtině (např. red – 
červená), nebo pomocí přesného RGB „kódu“ (#FF0000 – červená). 
• Barvy se elegantně mohou definovat pomocí kaskádových stylů, neboli tzv. CSS.

Tagy pro zápis barvy písma (párové tagy): 
Jak vypadá zápis v HTML (tag) Jak bude text vypadat na webu

<span style="color: red">červené písmo</span> Červené písmo

<span style="background-color: #FF0000">červené pozadí 
písma</span>

Červené pozadí písma

Tag pro barevnou vodorovnou linka 
• <hr align="center" color="blue" size="1" width="100%"> 

◦ color="blue" definuje barvu linky, size="1" její tloušťku, width="100%" její šířku

Tag pro zápis barvy pozadí (nepárový tag): 
• Pro modré pozadí bude tag vypadat následovně:

◦ <body bgcolor="blue">
• Dnes se však používají spíše zápisy v CSS.

Definování barev pomocí CSS
• V CSS se může definovat velikost či barva pro každou složku (např. pro nadpisy, odkazy) zvlášť.
• Mezi tagy <head></head> se vloží následující zápis:

◦ <style>body {background-color: black; color: red}</style>
◦ background-color definuje barvu pozadí
◦ color: red definuje barvu písma • z uvedeného zápisu tedy vyplývá, že na černém pozadí bude

červené písmo

Speciální – barva tabulek
• Tabulka s červenými okraji:

◦ <table border="1" bordercolor="red">

• Celkový zápis by tedy vypadal takto:
<table border="1" bordercolor="red">
<tr><td>horní levá buňka</td><td>horní pravá</td></tr>
<tr><td>dolní levá</td><td>dolní pravá</td></tr>
</table>

• Tabulka by pak vypadala takto:
horní levá buňka horní pravá

dolní levá dolní pravá

POZOR!!! Můžete se setkat i tímto HTML tagem, ale je již zastaralý a HTML5 ho nepoužívá.
• Červené písmo: <font color="red">red písmo</font> 
• Tento zápis s font color proto nepoužívat!



Některé názvy barev v HTML
BARVA JMÉNO

BARVY
BARVA V

HEX KODU
BARVA JMÉNO

BARVY
BARVA V

HEX KODU

WHITE #FFFFFF █ LIME #00FF00

█ SILVER #C0C0C0 █ GREEN #008000

█ GRAY #808080 █ AQUA #00FFFF

█ BLACK #000000 █ TEAL #008080

█ RED #FF0000 █ BLUE #0000FF

█ MAROON #800000 █ NAVY #000080

█ YELLOW #FFFF00 █ FUCHSIA #FF00FF

█ OLIVE #808000 █ PURPLE #800080

█ ORANGE #FFA500 █ MAGENTA #FF00FF

█ CHOCOLATE #D2691E █ VIOLET #EE82EE

Odkazy:
• https://html-color-codes.info  
• https://htmlcolorcodes.com  
• https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp  
• https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_hr_test  

https://html-color-codes.info/
https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_hr_test
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
https://htmlcolorcodes.com/

