
Klávesové zkratky NVDA (platné pro verzi 0.6.3.2) 
f u n k c e ,  a k c e z k r a t k a 

NVDA klávesa („aplikační přeřazovač“) INS nebo CapsLock 

Základní zkratky  
Vyvolání Aplikačního menu (Nabídky programu NVDA) NVDA+N  
Ukončení programu NVDA NVDA+Q 
Přerušení hlasu (mluvení) CTRL 
Propuštění stisku následující klávesy (nebo zkratky) – následující klávesa (zkratka) bude 
programem NVDA ignorována a předána ke zpracování jiné aplikaci (= možnost použití 
kl.zkratky programu NVDA i jinými aplikacemi s jiným funkčním významem) 

NVDA+F2 

Ohlašovací / čtecí zkratky  
Ohlášení Titulku aktivního okna (u Plochy je to „Explorer“) nebo názvu aktivního rozbal.seznamu NVDA+T 
Ohlášení objektu majícího Fokus NVDA+TAB 
Přečtení Obsahu aktivního okna (užitečné pro dialogy…) NVDA+B 
Přečtení obsahu systémové Schránky (clipboardu) NVDA+C 
Ohlášení informací na Stavovém řádku aplikace NVDA+END 
Ohlášení systémového Času NVDA+F12 
Ohlášení systémového Datumu NVDA+F12   2x rychle za sebou 
Ohlášení Formátu aktuálního písma v dokumentu (na aktuální pozici kurzoru) NVDA+F 
Ohlášení stavu Baterie (notebooku) SHIFT+NVDA+B 
Přečtení názvu Souboru (výkonného modulu) aktivní aplikace a názvu aktivního aplikačního 
modulu programu NVDA 

CTRL+NVDA+F1 

Ohlášení informací o objektu (pro vývojáře programu) NVDA+F1 

Přepínače funkcí a vlastností programu  
Zapnutí / vypnutí klávesové nápovědy (pouhé přečtení významu zvolené kl.zkratky NVDA) NVDA+“1“ 
Zapnutí / vypnutí hlášení psaných znaků NVDA+“2“ 
Zapnutí / vypnutí hlášení psaných slov NVDA+“3“ 
Zapnutí / vypnutí hlášení příkazových (neznakových) kláves NVDA+“4“ 
Zapnutí / vypnutí hlášení dynamických změn obsahu (např. v příkazovém řádku…) NVDA+“5“ 
Zapnutí / vypnutí možnosti pohybu čtecího kurzoru spolu s textovým kurzorem NVDA+“6“ 
Zapnutí / vypnutí změny prohlíženého objektu při změně fokusu NVDA+“7“ 
Zapnutí / vypnutí hlášení interpunkce NVDA+P 
Přepínání režimu řeči ( mluvení / „pípání“ / vypnuto ) v cyklu NVDA+S 
Zapnutí / vypnutí ohlašování objektů pod kurzorem myši NVDA+M 
Zapnutí / vypnutí zvukové signalizace (pípání) při změně indikátoru průběhu NVDA+U 

Nastavení parametrů hlasového výstupu  
Výběr hlasového parametru (postupně v cyklu) CTRL+NVDA+šipka VLEVO 
Zvýšení hodnoty zvoleného hlasového parametru CTRL+NVDA+šipka NAHORU 
Snížení hodnoty zvoleného hlasového parametru CTRL+NVDA+šipka DOLŮ 

Aktivace Nastavovacích funkcí a dialogů nabídky programu NVDA  
Obecná nastavení programu NVDA CTRL+NVDA+G 
Nastavení hlasového výstupu CTRL+NVDA+S 
Nastavení parametrů hlasu CTRL+NVDA+V 
Nastavení klávesnice CTRL+NVDA+K 
Nastavení myši CTRL+NVDA+M 
Nastavení prezentace objektů CTRL+NVDA+O 
Nastavení virtuálního prohlížeče CTRL+NVDA+B 
Nastavení čtení formátovaného textu CTRL+NVDA+D 
Spuštění Python konzole (pro vývojáře programu) CTRL+NVDA+Z 
Načtení uloženého nastavení programu NVDA CTRL+NVDA+R 
Uložení všech nastavení programu NVDA CTRL+NVDA+C 

Využití myši  
Levý klik Num / 
Pravý klik Num * 
Přesun kurzoru myši na prohlížený objekt NVDA+ Num / 
Prohlíženým objektem se stane objekt pod kurzorem myši NVDA+ Num * 

Pohyb v textu (dokumentech a editačních polích)  
PLYNULÉ ČTENÍ textu: - od polohy textového kurzoru NVDA+ šipka DOLŮ 
                                          - od pozice čtecího kurzoru (kurzoru programu NVDA) Num + 
Přesun kurzorů: - čtecího na textový Num - 
                          - textového na čtecí CTRL+ Num - 
Přečtení aktuálního řádku NVDA+ šipka NAHORU 

Hláskování aktuálního řádku 
NVDA+ šipka NAHORU 2x 
rychle za sebou 

Přečtení aktuálního výběru (označeného textu) SHIFT+NVDA+ šipka NAHORU 



Využití Čtecího kurzoru  
Přesun čtecího kurzoru na předchozí znak (jen v rámci prohlížené VĚTY !!!) Num1 
Přečtení znaku pod čtecím kurzorem („aktuálního“ znaku) Num2 
Přesun čtecího kurzoru na následující znak (jen v rámci prohlížené VĚTY !!!) Num3 
Přesun čtecího kurzoru na předchozí slovo Num4 
Přečtení aktuálního slova (pod čtecím kurzorem) Num5 
Přesun čtecího kurzoru na následující slovo Num6 
Přesun čtecího kurzoru na předchozí VĚTU Num7 
Přečtení aktuální VĚTY (pod čtecím kurzorem) Num8 
Přesun čtecího kurzoru na následující VĚTU Num9 
Přesun čtecího kurzoru na začátek aktuálně prohlížené VĚTY SHIFT+Num1 
Přesun čtecího kurzoru na konec aktuálně prohlížené VĚTY SHIFT+Num3 
Přesun čtecího kurzoru na první VĚTU prohlíženého objektu (textu, dokumentu…) SHIFT+Num7 
Přečtení ASCII kódu znaku pod čtecím kurzorem („aktuálního“ znaku) Num2  2x rychle za sebou 
Hláskování aktuálního slova (pod čtecím kurzorem) Num5  2x rychle za sebou 
Hláskování aktuálního VĚTY (pod čtecím kurzorem) Num8  2x rychle za sebou 
Označení začátku bloku textu (v aktuální pozici Čtecího kurzoru) NVDA+F9 
Označení konce bloku textu a zkopírování bloku do Schránky – (nejprve nutno nastavit pozici 
Čtecího kurzoru) 

NVDA+F10 

Objektová navigace  
Přečtení celé hierarchie objektů od aktuálního objektu NVDA+ Num + 
Ohlášení aktuálního prohlíženého objektu NVDA+ Num5 
Zkopírování jména a hodnoty aktuálního objektu do schránky NVDA+ Num5  3x rychle za sebou 
??? Ohlášení velikosti a pozice aktuálního objektu SHIFT+NVDA+ Num5 
??? Přečtení hierarchie nadřazených objektů aktuálního objektu CTRL+SHIFT+NVDA+ Num5 
Prohlíženým objektem se stane objekt s fokusem NVDA+ Num - 
Ohlášení a přechod na nadřazený objekt právě prohlíženého objektu (o úroveň výše) NVDA+ Num8 
Ohlášení a přechod na podřazený objekt právě prohlíženého objektu (o úroveň níže) NVDA+ Num2 
Ohlášení a přechod na předchozí objekt ve stejné úrovni jakou má právě prohlížený objekt NVDA+ Num4 
Ohlášení a přechod na následující objekt ve stejné úrovni jakou má právě prohlížený objekt NVDA+ Num6 
Přesun prohlíženého objektu na předchozí objekt v návaznosti (nemusí být na stejné úrovni) SHIFT+NVDA+ Num4 
Přesun prohlíženého objektu na následující objekt v návaznosti (nemusí být na stejné úrovni) SHIFT+NVDA+ Num6 
Provedení výchozí akce u prohlíženého objektu (např. pokud se jedná o tlačítko, tak jej stiskne…) NVDA+NumENTER 

Tabulky v MS Wordu  
Přesun do buňky vpravo CTRL+ALT+šipka VPRAVO 
Přesun do buňky vlevo CTRL+ALT+šipka VLEVO 
Přesun do buňky nahoru CTRL+ALT+šipka NAHORU 
Přesun do buňky dolů CTRL+ALT+šipka DOLŮ 

Virtuální prohlížeč (Firefox, IE…)  
Zapnutí / vypnutí režimu propouštění stisknutých kláves pro jejich využití virtuálním nebo int. 
prohlížečem = „formulářový režim“ (zapnuto: editace formulářových prvků int. prohlížeče…) 

NVDA+MEZERNÍK 

Vyhledávání zadaného textu (neplatí v IE !!! - zde platí standardní zkratka CTRL+F) CTRL+NVDA+F 
Najít další výskyt zadaného textu při jeho vyhledání NVDA+F3 
Obnovení obsahu aktuální webové stránky (neplatí v IE !!!) NVDA+F5 
Zobrazení seznamu všech odkazů na webové stránce – dialogové okno (neplatí v IE !!!) NVDA+F7 
Navigační klávesy virtuálního prohlížeče (pro pohyb po jednotlivých typech prvků):  
- přesun na další Nadpis v pořadí (heading) H 
- přesun na Nadpis v příslušné úrovni (až 6 úrovní podnadpisů) “1“, “2“, “3“, “4“, “5“, “6“ 
- přesun na Seznam (list) L 
- přesun na položku Seznamu (item) I 
- přesun na Odkaz (link) K 
- přesun na Nenavštívený Odkaz U 
- přesun na Navštívený Odkaz V 
??? - přesun na Odstavec (paragraph) P 
- přesun na Tabulku T 
- přesun na Prvek Formuláře (form field) F 
- přesun na Editační pole E 
- přesun na Tlačítko (button) B 
- přesun na Přepínač R 
- přesun na Rozbalovací políčko C 
- přesun na Zaškrtávací políčko X 
- přesun na Rámec M 
- přesun na Oddělovač S 
- přesun na Grafický prvek G 
- přesun na prvek Citace Q 
                 Pozn.: navigace v opačném směru SHIFT+výše uvedené klávesy 

Pozn.: „prohlížený objekt“ = právě „čtený“ (sledovaný=aktuální) objekt          ©2009 Tyflokabinet České Budějovice 


