
Expresní návod pro ovládání Floating Apps for Auto v AUTOMOBILU. 

Děkujeme ještě jednou za zakoupení aplikace Floating Apps for Auto (dále jen FA) a doufáme, 

že jste se již seznámili se základními funkcemi aplikace. Dovolte, abychom Vás provedli jeho 

možnostmi a úskalími provozování především ve Vašem automobilu. 

Jako první si prohlédněme ovládací lištu celého FA po spuštění aplikace z plovoucí ikony na 

ploše telefonu (nebo certifikované aplikace v radiu). Je to horní řádek obrazovky začínající 

symbolem prstu na tlačítku v levém horním rohu a končící křížkem v pravém horním rohu. Co 

jednotlivá tlačítka znamenají: 

                  

Prst na tlačítku nám zapíná nebo vypíná zobrazení plovoucí spouštěcí ikony FA. Může totiž 

vadit, pokud třeba přehráváte video na celou plochu obrazovky, ale v ní vám trčí ikona dvou 

modrých čtverečků. Tady se ji elegantně a rychle zbavíte. Druhá ikona zleva – čtyři vodorovné 

čárky - Vám podobně vypíná a zapíná možnost výsuvné lišty se zvolenými  aplikacemi z boku 

obrazovky. Můžete takových aplikací s výsuvným menu z boku používat více, ne jen FA, (třeba 

podobný Swapps) a pak se Vám hodí, když je tato výsuvná lišta FA rychle vypnutelná. Obě 

položky jsou opatřeny potvrzovací hláškou, jestli je chcete skutečně vypnout. Proč? Protože 

když potvrdíte, že ano, a zároveň křížkem vpravo ukončíte obrazovku s nabídkou FA, už 

nemáte jak znovu v režimu ML aplikaci FA spustit, protože jste si vypli obě možnosti, jak se FA 

ve voze s ML zapne ! (Musíte v tu chvíli odpojit telefon od kabelu USB, vypnout spuštěné 

aplikace, zapnout v menu FA znovu spouštěcí ikonu nebo výsuvnou lištu, připojit telefon 

kabelem USB, spustit znovu certifikovanou aplikaci a spustit FA). Už asi chápete, proč se Vás 

aplikace ptá, jestli chcete opravdu dané dvě možnosti vypnout. 

Další tlačítko se symbolem bublin vypíná možnost minimalizovat spuštěné aplikace do 

„bublin“, ale při jejich minimalizaci se pak objeví místo bublin jen jedna červená ikona FA 

s číslem uvnitř, značících číslo minimalizovaných aplikací – opět šetří místo na displayi, ale 

nevidíte přehledně, které aplikace máte minimalizované, pouze jejich počet. Při zapnutí 

tlačítka se Vám opět symbol minimalizovaných aplikací s číslem změní na jednotlivé „bubliny“. 

Následují tři obdélníková tlačítka. První minimalizuje všechny spuštěné aplikace, druhé otvírá 



všechny minimalizované aplikace a třetí zavře všechny spuštěné aplikace FA. Rychlé, efektní, 

pohodlné. Tlačítkem ozubené kolečko – Nastavení – se dostanete do nastavení FA aplikace, to 

Vám ale ve voze přes ML pravděpodobně nebude fungovat, protože je to typ pop-up okna, 

který se přes MirrorLink nepřenáší. Křížkem vpravo ukončíte obrazovku s aktuálním swipp 

menu. 

 

Jak jste si již určitě všimli, některé položky a aplikace Floating Apps for Auto (dále jen FA) jsou 

označeny varováním jejich použití ve vozidle. Můžete se tedy ptát, proč jsou vůbec v FA 

přítomny, když jejich funkce v autě nebude nebo nemusí fungovat, jak by měla (viz například 

tlačítko nastavení o pár řádků výš). Důvod je prostý, autoři aplikace předpokládají, že danou 

aplikaci nebudete využívat pouze v automobilu, ale také mimo něj a tyto funkce (aplikace) 

Vám na samotném telefonu poběží bez problémů. Nebyl tedy důvod je z FA striktně vyjmout, 

ale jsou pouze označeny, jako funkce, které v autě v režimu ML fungovat nemusí. 

                                                       

Na tomto místě je vhodné rozlišit uživatele FA na dvě skupiny. Jednu – tu do budoucna méně 

početnou – tvoří uživatelé, kteří mají to štěstí, že se jim ve vozidle podařilo spustit tzv. 

fullMirrorLink, tzn. kompletní zrcadlení celého mobilu na displayi radia ve voze. Těm budou 

všechny funkce z telefonu fungovat i ve vozidle (s výjimkou některých pop-up oken, které se 

ani při fullML přes kabel do radia nepřenesou). Druhá skupina, výhledově mnohem širší, jsou 

a budou Ti uživatelé, kterým je při komunikaci telefonu a radia umožněna pouze možnost 

zobrazit jen ML certifikované aplikace. Hlavně pro tuto skupinu uživatelů byly FA for Auto 

vymyšleny a uvedeny na trh. 

Zaměřme se tedy na tuto druhou skupinu uživatelů, kterým ve voze fungují pouze 

certifikované aplikace ML a nad nimi běžící FA. 



 Vraťme se v FA znovu k položce Nastavení, kterou jsme začínali v prvním díle návodu a 

rozklikněte ozubené kolečko nastavení u položky Oblíbené. Zde najdete seznam Vašich 

favoritních – oblíbených aplikací, které jste si zde definovali. Doporučil jsem v první díle 

položky označené pouze obdélníkem na konci řádku, nikoliv Androidkem nebo bleskem na 

konci řádku. Položky označené obdélníkem jsou aplikace integrované do FA, tzn., že Vám 

vytvoří samostatné plovoucí okno, které se Vám přenese i na display radia. Položky ostatní 

jsou aplikace nahrané ve Vašem telefonu, které tedy můžete prostřednictvím FA spustit 

v telefonu, ale pokud nemáte fullML, tak na displayi radia je neuvidíte! Zdálo by se tedy, že je 

nesmyslné je pouštět, nemusí to být ale pravda vždy. Jak si totiž ukážeme ve třetím díle 

návodu, je možné si vytvořit i vlastní aplikace FA pomocí URL adres nebo Widgetů. A u 

některých z těchto aplikací je můžeme pomocí Widgetů třeba ovládat, ale Widget samotný je 

neumí spustit. Typickým příkladem je známé Spotify – hudební přehrávač. Pomocí Widgetu 

můžeme dát play, skok o skladbu dopředu a dozadu, musí ale nejdříve Spotify běžet. To lze 

vyřešit dvěma způsoby – buď ho pustit než nastoupíme do auta, nebo ho spustit právě 

přidáním např. do favoritních programů nebo do programů obsažených v plovoucí výsuvné 

liště. Tím pak aplikaci spustíme a pomocí aplikace z Widgetu ji můžeme omezeně ovládat. 

Podobně se chovají například i některá internetová radia.  

                                                       

Na druhou stranu může být spuštění některé nevhodné aplikace v telefonu důvodem 

k zablokování celého přenosu dat do radia vozu a tím dojde buď k „zamrznutí“ chodu FA nebo 

dokonce i k zhavarování celého ML. Typickým příkladem může být např. Přímá zpráva nebo 

Přímé vytáčení. Pokud máte telefon v režimu vzdálené SIM karty, ještě to dobře dopadne, 

protože Vám aplikace zjistí, že není dostupná SIM karta a nic se nestane, pokud to ale uděláte 

v režimu Hands-free připojení telefonu, dojde ke kolapsu systému – pohádá se FA s Handsfree 

a ještě Vám spadne spojení ML, protože telefonní hovor (byť zhavarovaný) má přednost před 



ML. Je tedy nutné tyto položky označené androidkem nebo bleskem používat velmi obezřetně, 

nebo jak jsem psal v návodu díl první – nepoužívat raději vůbec. (pokud nemáte fullML).  

To samé v bledě modrém platí pro další přednastavenou položku Spouštěč v menu nastavení 

– obsahuje totiž ty samé položky, které byly v položce Favoritní označené symbolem 

Androidka. Pro použití v autě prakticky nevyužitelné, proto jsem je v prvním díle návodu 

doporučil vypnout jejich zobrazení.  

 

Podívejme se tedy na možnosti aplikací FA. Po otevření jakékoliv aplikace máme nahoře 

ovládací lištu aplikace, kde vidíme uplně vpravo vypínací křížek aplikace (defaultně v červené 

barvě), vedle něj tlačítko maximalizace na celý display a vedle tlačítko minimalizace na 

plovoucí „bublinu“. Uplně vlevo pak najdeme rozbalovací menu podrobného nastavení 

plovoucího okna s aplikací. (Výše uvedený popis neplatí na 100 procent, třeba u hodin chybí 

tlačítko maximalizace, u web prohlížeče naopak najdeme ještě tlačítko přidat nový tab, jinde 

tlačítko o krok zpět (šipka vlevo)).  

                

 

Podívejme se na možnosti rozvíracího nastavovacího menu. Zde najdeme na konci seznamu 

důležité položky, uložit velikost a uložit pozici, tím můžeme zafixovat místo a velikost, v kterém 

se nám aplikace na displayi bude otvírat. Dále umístit vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolu 

pro rychlý přesun plovoucího okna do vybraného místa a také položky maximalizovat a 

minimalizovat pro případ, že bychom navolili v nastavení aplikace možnost otevřít 

s minimálními okraji – a tím bez ovládací horní lišty, která bude v tu chvíli nahrazena jen třemi 

barevnými proužky (defaulně červená – ukončit, zelená minimalizovat a šedá – otevřít 

nastavovací menu). Ostatní položky v menu budou již odvislé od použité aplikace a slouží 

k vyhledávání, ovládání nebo aktualizaci aplikace. 

I zde však můžeme najít „zákeřná“ místa, která nebudou fungovat a mohou vést k „zamrznutí“ 

aplikace při spojení ML v autě. Jsou to pokyny, které v telefonu vyvolají nějakou reakci, kterou 

Vy v autě neuvidíte, protože se prostě nepřenesou. Jedním z nich je např. pokyn „sdílet“. Ten 



v telefonu otevře nabídku „sdílet přes“ se seznamem aplikací vhodných ke sdílení (mail, 

messenger, sms, apod.), Vy z nich ale žádnou neuvidíte, neprojde tato nabídka přes ML. 

 

Důležitým plusem aplikace FA je vlastní klávesnice. Pokud vlastníte jeden z novějších 

infotaimentu ve Vašem voze, asi Vám neunikla skutečnost, že při aktivaci funkce ML v průběhu 

jízdy vozidla není možné vyvolat klávesnici na psaní textu. Je to pochopitelné vzhledem k 

bezpečnosti řízení vozidla, na druhou stranu, klávesnici může obsluhovat i jiný člen posádky 

vozu, než řidič, navíc existují i jiné možnosti, než text zadávat jen psaním na klávesnici. 

Přesně tyto myšlenky vedly vývojáře FA k myšlence doplnit aplikaci vlastní klávesnicí, která 

bude k dispozici uživateli aplikace kdykoliv a v jakémkoliv infotaimentu vozidla. Dá se vlastně 

říci, že tato klávesnice je samostatnou aplikací, která se spustí kdykoliv, když je obdržen 

požadavek na zadávání textu. 

 

                   

                                                                            

Na „nejvrchnější“ vrstvě navolené běžící aplikace se v tu chvíli objeví ikonka-bublina se 

symbolem klávesnice (a to i nad na plnou obrazovkou běžící aplikací FA), kterou kliknutím 

maximalizujete na celou plochu displaye. Zde máte v tu chvíli plnohodnotnou klávesnici, s 

lokalizací mnoha jazyků (včetně češtiny) a také symbolem mikrofonu, kterou vidíte na spodní 

cca 3/4 displaye vozidla, nad ní jsou dva řádky, kde můžete kontrolovat vkládaný text. 

Po kliknutí na ikonku mikrofonu se Vám na dolní části objeví ikonka mikrofonu, která zelenou 

barvou signalizuje připravenost snímání Vašeho hlasu. Nadiktujete svůj text. Po cca 2 

sekundách mlčení se zastaví nahrávání a nadiktovaný text se Vám vypíše do horních dvou 

řádků klávesnice. (Samozřejmě včetně české diakritiky – doufám, že jste už nečekali nic jiného) 

Zkontrolujete jeho správnost (případně klávesnicí opravíte chyby) a šipkou doprava 

v obdélníčku odešlete do spuštěného okénka zadávání textu vybrané aplikace FA. 

Upozorňuji všechny, kteří v tuto chvíli zajásají, že takhle geniální klávesnici si v mobilu navolí 

jako defaultní pro vše, že to bohužel nefunguje. Klávesnice (není vlastně klávesnice, ale 

samostatná aplikace) funguje pouze s aplikacemi FA. Takže např. od chvíle, kdy ji mám, 

používám v autě Facebookový messenger jedině přes FA, protože jinak jsem text za jízdy do 

zprávy pro Messengera nezadal, dnes ho mohu dokonce pohodlně diktovat. 

Aplikace klávesnice v FA funguje s Facebook, Kalendář, Poznámky, Textový editor, Překlady, 

YouTube, Twitter apod., ale také např. u přehrávačů videa nebo hudby, kde Vám podle 



zadaného slova najde v adresáři patřičný název – třeba písničky nebo videa. 

Funguje i ve vyhledávačích google a wiki, pokud si tyto funkce v nastavení FA aktivujete, jako 

jedny z přednastavených aplikací (já osobně je mám vypnuté, kvůli lepší přehlednosti 

displaye). 

U stojícího vozidla se Vám při požadavku na vkládání textu do aplikace otevře jako první 

obvykle klávesnice mobilu (to samé za jízdy u některých starších typů infotaimentu i za jízdy) 

a je na Vás, kterou klávesnici použijete a přes kterou budete psát (nebo diktovat text). 

 

Dále bych se na tomto místě rád trochu blíže rozepsal o aplikaci, která je mezi lidmi nejvíce 

vyžadována – možností přehrávat ve vozidle video. FA obsahují v základu i Video přehrávač, 

který je navržen tak, aby byl schopen přehrávat videa defaultně v automobilu. Tzn., že i když 

vychází z knihovny kodeků VLC playeru, musí být uzpůsoben tak, aby výstup z něho byl 

"stravitelný" pro zobrazovače ve vozidlu - a to od těch nejstarších modelů roku 2014/2015 až 

po současnost a navíc napříč značkami VW, Škoda, Peugot, Citroen, Seat, Toyota atd. Jejich 

rozlišovací schopnosti a možnosti jsou však výrazně někde jinde, než displaye současných 

telefonů. Proto FA for Auto přehrávač přehraje jen taková videa, která je schopen dále 

reprodukovat na display radia - a to napříč rokem výroby a značkou. Protože však obchází 

komunikaci certifikovaných aplikací MirrorLink (jinak by video za jízdy nemohlo jít pustit), 

nedostává od radia informaci o skutečném rozlišení a musí pracovat s nějakým 

předpokládaným. A v tu chvíli je nad možnosti jednoho přehrávače, aby přepočítával všechny 

typy existujících kodeků videa, zvuku, případně titulků a v reálném čase spolu ještě s další 

běžící aplikací (musí běžet ještě minimálně jedna certifikovaná) vše posílal na display externího 

monitoru ( autorádia). 

Video přehrávač FA for Auto tedy nemá a ani nemůže plnit roli universálního přehrávače videí 

ve Vašem telefonu (na to dále používejte VLC, KM nebo třeba BSP Player), ale má za úkol videa, 

která jsou v odpovídajícím formátu pomocí multitaskingu poslat na display radia. A to by mělo 

fungovat u všech videí, která uvidíte v přehrávači videí FA for Auto na telefonu, měli byste je 

vidět následně i na displayi radia. 

Bohužel to znamená, že neuvidíte komplexně přesně to samé, co u přehrávačů více uvedených 

značek, ale jen taková videa, která jsou schopná zobrazení na autoradiu. To ale neznamená, 

že tím je dáno nějaké striktní omezení jak kodeku, tak rozlišení, některé prostě ještě přepočítá, 

některé už ne. Nejlepší je zde tedy dané video vyzkoušet a pokud nefunguje, tak ho 

konvertorovat ( pokud lpíte na tom, že právě tohle chcete pouštět v autě) na méně náročný 

formát, s nižším rozlišením, případně nižší frekvencí apod. 

Asi nevyužijete při jízdě autem video na displayi 6 palců v kvalitě 4k nebo fullHD, případně zvuk 

Dolby AC apod.Protože však knihovna kodeků VLC ( z které se průběžně vychází ) se stále 

doplňuje a rozšiřuje, nelze ani do budoucna vyloučit, že video, které teď nefunguje v budoucnu 

fungovat nebude - pokud do knihovny přibude algoritmus jeho přepočtu na display s nižším 

rozlišením. 

 



 

Další podobnou vyžadovanou aplikací je možnost sledování TV vysílání v automobilu, i tato 

možnost tu je, jak jsem ale již naznačil dříve, budu jí věnovat třetí závěrečný díl Návodu 

k použití FA. 

                      

 

 

Asi nejžádanější aplikací pro použití v automobilu je navigace – optimálně on-linová, nejlépe 

Waze. Tady Vás mohu ubezpečit, že i když zatím FA navigaci jako takovou žádnou neumí, 

intenzivně se pracuje na možnosti, aby v tomto směru do budoucna nabídla více. K datu vydání 

tohoto návodu je  k dispozici aplikace Google mapa, kde můžete zadat do aplikace požadovaný 

cíl a klikem na symbol polohy v horním pravém rohu mapy spustit vyhledání Vaší polohy. 

Vhodnou volbou měřítka mapy pak můžete vidět celou trasu mezi Vaší polohou a cílovým 

místem. Tlačítky + a – navolíte vhodnou velikost měřítka mapy, a pokud v menu zaškrtnete i 

možnost sledovat moji polohu, můžete on-line na mapě sledovat, jak a kudy se pohybujete 

k vybranému cíli. Nemáte sice žádné údaje o cestě ani času dojezdu ani jízdní pokyny, ale 

alespoň vidíte, jestli jedete směrem k cíli nebo na druhou stranu.  

                       



 

 

 

 


