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SuperNova 15 – klávesové zkratky 

Klávesové zkratky uvedené v tomto dokumentu platí pro SuperNovu 

Magnifier & Screen Reader verze 15 a kromě vizuálních funkcí také pro 

Dolphin ScreenReader verze 15. 

V některých zkratkách se vyskytuje klávesa CapsLock. Ta se v oficiální 

dokumentaci nazývá Dolphin klávesa a lze ji z CapsLocku přenastavit na 

alternativní klávesy. 

Základní ovládání 

Spustit SuperNovu Ctrl + Shift + D 
Ukončit SuperNovu CapsLock + F4 
Otevřít Ovládací panel SuperNovy levý Ctrl +  mezerník 
Otevřít samotné aplikační menu 
SuperNovy 

CapsLock + mezerník 

Propustit další klávesu levý Ctrl + 7 (Ý) 
Zapnout/vypnout klávesy 
SuperNovy 

levý Ctrl + 8 (Á) 

Zapnout/vypnout režim klávesové 
nápovědy 

CapsLock + pomlčka 

Zvětšení 

Zapnout/vypnout zvětšení levý Ctrl + num. Enter 
Zvýšit zvětšení levý Ctrl + num. Plus, 

CapsLock + kolečko myši od sebe 
Snížit zvětšení levý Ctrl + num. minus, 

CapsLock + kolečko myši k sobě 
Zapnout/vypnout barevné schéma levý Ctrl + num. 0 
Celkový pohled na obrazovku levý Ctrl + pomlčka 
Plynulý posun zvětšení 
po obrazovce 

stisknutý pravý Ctrl + šipky 

Skoky k okrajům a do rohů 
obrazovky 

pravý Ctrl + num. čísla (5 
doprostřed obrazovky) 

Uložit pozici zvětšeného pohledu pravý Ctrl + num. 0 
Skočit zvětšeným pohledem na 
uloženou pozici 

pravý Ctrl + num. tečka 
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Zvětšené okno 

Typ zvětšeného okna levý Ctrl + num. 7 
Upravit zvětšené okno levý Ctrl + num. 4 
Změna polohy zvětšeného okna šipky 
Změna velikosti zvětšeného okna levý Ctrl + šipky 
Ukončení úprav zvětšeného okna Escape 
Zapnout/vypnout fixní oblasti levý Ctrl + num. 3 
Vytvořit fixní oblast levý Ctrl + num. 5 
Úprava fixních oblastí levý Ctrl + num. 6 

Hlasový výstup 

Zapnout/vypnout hlasový výstup levý Ctrl + 0 (Á) 
Umlčet aktuální promluvu levý Ctrl 
Zrychlit/zpomalit řeč Pravý Alt + PgUp/PgDn 
Zesílit/ztlumit řeč Pravý Alt + pravý Shift + PgUp/PgDn 
Přepínat mezi syntetizéry levý Ctrl + levý Shift + ) 

Čtení informací z obrazovky 

Přečíst aktuální položku num. 0 
Kde jsem? 
(titulek okna, aktuální položka) 

num. 7 

Přečíst celé okno num. 9 
Přečíst stavový řádek num. 2 
Přečíst souřadnice v tabulce num. 3 
Přečíst aktuální čas levý Ctrl + levý Shift + num. lomeno 
Přečíst stav napájení levý Ctrl + levý Shift + num. plus 
Zopakovat poslední hlášení CapsLock + num. 9 

Čtení textu 

Spustit plynulé čtení num. Plus 
Ukončit plynulé čtení Escape 
Přečíst aktuální znak num. 4 (3x pro formát písma) 
Přečíst aktuální slovo num. 5 
Přečíst aktuální řádek num. 6 
Přečíst text po kurzor levý Shift + num. 1 
Přečíst text od kurzoru levý Shift + num. 2 
Přečíst označený text num. 1 
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Tip: Po opakovaném druhém a třetím stisku mnoha kláves pro čtení jsou 

dané informace přečteny podrobněji nebo jsou vyhláskovány. Třetí stisk 

num. 4 přečte formát písma na pozici kurzoru. 

Přizpůsobení hlasového výstupu 

Přepínání schémat výřečnosti CapsLock + = 
Odezva při psaní CapsLock + ů 
Zapnout/vypnout hlášení velkých 
písmen 

CapsLock + § 

Dolphin kurzor 

Zapnout/vypnout Dolphin kurzor num. Minus 
Přesunout Dolphin kurzor 
k systémovému kurzoru 

num. Hvězdička 

Skok na začátek/konec okna levý Ctrl + Home/End 
Pohyb přes všechny objekty a text 
v okně 

šipky nahoru a dolů 

Kliknutí levým tlačítkem myši Insert 
Kliknutí pravým tlačítkem myši Delete 

Rychlé navigační klávesy na webu 

Pro procházení obsahu webových stránek následujícími klávesami musí 

být aktivní automatický Dolphin kurzor. Ten se zapíná a vypíná klávesami 

levý Ctrl + 4 (Č). Je-li zapnutý, lze se po prvcích určitého typu pohybovat 

následujícími klávesami, přičemž samotné klávesy se přesouvají na 

následující prvek daného typu, klávesy s Shiftem na předchozí prvek 

daného typu. 

Odkaz či form. prvek Tab 
Odkaz K 
Nadpis H 
Nadpis 1, nadpis 2, 
..., nadpis 6 

1, 2, ..., 6 

Seznam L 
Položka seznamu I 

Oblast stránky Ů 
Editační pole E 
Tlačítko B 
Rozbalovací seznam C 
Zaškrtávací políčko X 
Přepínač R 
Tabulka T 
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Další klávesy na webu 

Pohyb po buňkách tabulky CapsLock + šipky 
Ruční přechod do formulářového 
režimu 

Enter 

Zapnout/vypnout automatický 
formulářový režim 

CapsLock + Enter 

Souhrnný seznam prvků stránky CapsLock + Tab 
Seznam odkazů CapsLock + 1 (Ě) 
Seznam nadpisů CapsLock + 2 (Š) 
Najít text Dolphin kurzorem F3 
Najít předchozí/další F2/F4 

Tip: Využití kolečka myši na webu 

Využíváte-li na webu Dolphin kurzor, můžete ho po stránkách přesouvat 

nejen výše uvedenými klávesami, ale také myší: najeďte ukazatelem na 

požadované místo na stránce a Dolphin kurzor na ně přesunete kliknutím 

prostředního tlačítka (kolečka) myši. 

Pokud Dolphin kurzor na webu nevyužíváte, můžete klik prostředním 

tlačítkem využít k rychlému spuštění plynulého čtení od místa kliknutí. 

Tuto možnost je třeba nastavit v menu Hlas, podmenu Plynulé čtení, 

položka Plynulé čtení po klepnutí. 

 

 

 

 

 

Tento výukový materiál pochází z webu  www.odecitace.cz, kde najdete i 
další výukové materiály zaměřené na zvětšovací a odečítací programy pro 
zrakově postižené a můžete si zde též domluvit školení s těmito softwary. 

 


