Prohlášení o přístupnosti
Moovit věří, že je nanejvýš důležité, aby byla jejich služba přístupná všem.
Úpravy byly provedeny na webových stránkách v souladu s orgány veřejného
sektoru (webové stránky a mobilní aplikace) (č. 2) předpisy o přístupnosti 2018 a
pokyny W3C pro přístup k webovému obsahu 2.1, úroveň AA.

Úpravy přístupnosti zahrnují:
Úpravy pro uživatele klávesnice:
Veškerá funkčnost obsahu webových stránek lze ovládat pomocí rozhraní
klávesnice následujícím způsobem: klepnutím na klávesu Tab se přesunete na
další odkaz a klepnutím na Enter se otevře odkaz. Klepnutím na Shift-Tab se
dostanete na předchozí odkaz.
Ve vyhledávacích polích s automatickým dokončením se klepnutím na Tab na
vyhledávacím poli dostanete na začátek seznamu automatického dokončování.
Klepnutím na tlačítka nahoru / dolů se pohybujte mezi možnostmi a stisknutím
klávesy Enter vyberte možnost před sebou.
Přeskočení do různých oblastí na stránce a na webu
To pomůže uživatelům klávesnice a zrakově postiženým lidem. V horní části
každé stránky je odkaz s názvem „Přeskočit na hlavní obsah“ a klepnutím na
Enter se dostanete přímo k hlavnímu obsahu stránky.

Úpravy pro zrakově postižené uživatele
● Barvy vysokého kontrastu pro zlepšení čitelnosti obsahu
● Přiblížení a oddálení stránky pomocí možnosti přiblížení v prohlížeči.
Současným klepnutím na Ctrl / Cmd a plus (+) se stránka přiblíží
(několikrát to udělejte, dokud nedosáhnete požadované velikosti).
Klepněte na Ctrl / Cm a minus (-) pro opačný efekt.
● Zvětšete velikost písma pomocí předvoleb prohlížeče nebo OS:
○ Chrome: Nastavení => Vzhled => Velikost písma
○ Firefox: Možnosti => Jazyk a vzhled => Výchozí písmo => Velikost
○ iPhone: Nastavení => Přístupnost => Displej a velikost textu =>
Větší text

Prevence záblesků a animace
Web používá animaci k zobrazování příchozích v reálném čase. Uživatelé, kteří
chtějí deaktivovat záblesky, mohou změnit nastavení OS:
● Windows: Vypněte Zobrazit animace v Nastavení => Usnadnění přístupu
=> Displej
● Macintosh a iPhone: V nabídce Nastavení vyberte možnost Omezit pohyb
=> Usnadnění
● Android: Klepněte na Odstranit animace v Nastavení => Usnadnění
Úpravy pro uživatele se čtečkami
Web je plně přístupný uživatelům se čtečkami, jak to zahrnuje
● Názvy
● Alternativní texty pro obrázky
● Samostatné sekce pro navigaci a obsah a možnost přeskakování mezi
nimi
● Využití ARIA ke zlepšení schopností čtečky obrazovky

O Prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo napsáno 18. června 2020 poté, co byl web testován v
prohlížečích Chrome (web a telefon), Firefox (web) a Safari (iPhone). Web byl
také testován pomocí čtečky obrazovky JAWS pro Windows v prohlížeči
Chrome. Všechny nové stránky jsou také pravidelně testovány.
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Moovit pravidelně pracuje na zlepšení dostupnosti webu, takže pokud máte
nějaké připomínky nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese
https://moovit.com/contact-us/. Přidejte odkaz na odkazovanou stránku a své
kontaktní údaje.

