
Spuštění aplikace Google maps a Waze ve FA for Auto 

                                            Verze 2.1 

 

Dobrý den. Projevili jste zájem o testovací provoz aplikace Google maps a Waze na infotaimentu 

Vašeho vozidla prostřednictvím aplikace Floating Apps for Auto. Pro tuto možnost je třeba splnit 

některé podmínky a provést některé kroky nastavení telefonu, aby aplikace mohla běžet 

prostřednictvím MirrorLinku na infotaimentu Vašeho vozu. Postupujte prosím přesně podle tohoto 

manuálu, některé body jsou kritické a při jejich nesplnění funkce nebude fungovat! 

 

1. Co potřebujete? Telefon s podporou MirrorLink 1.1, s nainstalovanou minimálně jednou 

certifikovanou aplikací MirrorLink a zakoupenou a zprovozněnou aplikací Floating Apps for 

Auto. ( https://goo.gl/YZkMR8 ). Telefon musí mít Android 7.0 nebo 7.1, se starší verzí systému 

Android (6.0.1) je tato možnost také dostupná, ale jen po rootu a některých systémových 

úpravách telefonu. 
 

2. Musíte mít v telefonu aktivovány tzv. Vývojářské možnosti. Pokud je ještě nemáte aktivní, jejich 

aktivaci provedete následujícím způsobem: 
 

Otevřete ve Vašem telefonu Aplikace – Nastavení – O telefonu – Informace o telefonu – a 

v něm 7x kliknete na Číslo sestavení (od určitého kliku se Vám objeví hláška, že zbývá x kliků 

do spuštění vývojářského režimu). Po sedmém kliku by se Vám měl otevřít režim Vývojářské 

možnosti. Ten pak naleznete v telefonu zde: Aplikace – Nastavení – (poslední položka v menu) 

Vývojářské možnosti. 

 

Otevřete Vývojářské možnosti a zkontrolujete, jestli je přepínač v poloze Zapnuto. Sjedete 

v menu až na konec (to se ale už může lišit v jednotlivých telefonech!) a zapnete funkci Vynutit 

možnost změny velikosti…(Umožnit změnu velikosti všech aktivit na několik oken (bez ohledu 

na změnu manifestu)). 

 

Šipkou Zpět na telefonu postupně vyskáčete až na hlavní plochu telefonu a telefon 

RESTARTUJETE! Bez restartu funkce nebude pracovat. 

 

3.  Po restartu můžete na telefonu vyzkoušet následující funkci. Zapnete na telefonu Floating 

Apps for Auto a přejdete do kategorie „Spouštěč“. Viz foto č.1.  (Raketka) 

 

 

 

https://goo.gl/YZkMR8


 

 

 Pro navigaci Google maps vyhledáte aplikaci „Mapy“ (foto č.2) a PODRŽÍTE NA NÍ PRST 

(nesmíte ji klikem otevřít!!). Objeví se Vám rozšířené možnosti zobrazení aplikace.(foto č.3). 

Z daných možností NESMÍTE vybrat Spustit normálně, ale musíte vybrat kteroukoliv 

z následujících možností. Doporučuji „Spustit ve velkém okně“. Po kliku na tuto možnost by se 

Vám aplikace Google maps měla objevit asi přes 80 procent plochy obrazovky v samostatném 

okně. Obrazovku však nesmíte maximalizovat na celou plochu – tak Vám nebude v autě 

fungovat! Po její maximalizaci ji už není možné znovu zmenšit, musíte ji jedině vypnout a znovu 

ve „Spouštěči“ spustit stejným způsobem jako předtím. Pokud ji náhodně spustíte třeba klikem 

místo podržením, je třeba ji nejdříve opět vypnout ve spuštěných aplikacích. Jakmile je totiž 

jednou již na pozadí spuštěná v maximální velikosti, nejde ji znovu pustit v částečném okně a 

v autě nebude fungovat. 

Pokud Vám naběhla správně pouze přes část obrazovky, provedli jste všechny předcházející 

kroky správně podle návodu a doporučuji si aplikaci Mapy uložit mezi aplikace, které se dají 

otevřít z boční výsuvné lišty aplikace Floating Apps for Auto. Jak se to dělá, najdete v prvním 

díle návodu k použití FA for Auto. To Vám výrazně ulehčí možnost spouštění aplikace ve voze. 

Aplikace si totiž pamatuje poslední nastavení spuštění, a pokud tuto možnost nezměníte novou 

volbou, bude si pamatovat, že se má spustit v jiném, než maximalizovaném okně! 

 

4. Před připojením telefonu k vozidlu prostřednictvím USB kabelu vypněte v telefonu všechny 

spuštěné aplikace. Zkontrolujte v seznamu spuštěných aplikací, že žádná není aktivní. Připojte 

telefon k vozidlu, spusťte MirrorLink na vozidle a spusťte libovolnou certifikovanou aplikaci. 

(Jestli vlastníte některou z placených navigací, klidně i tu, poběží Vám 2 navigace současně ). 

 

5. Spusťte Floating Apps for Auto a ve spouštěči stejným způsobem, jak bylo popsáno výše, nebo 

ještě lépe z boční výsuvné lišty pouze klikem otevřete  aplikaci „Mapy“. Nad certifikovanou 

spuštěnou aplikaci se Vám objeví samostatné okno přes část obrazovky s Google Maps. Toto 

okno však není oknem Floating Apps for Auto, ale sekundární obrazovkou systému Android – 

proto zde neplatí stejná pravidla, jako u obrazovek FA for Auto. Předně – obrazovku nesmíte 

maximalizovat (zmizí Vám ), můžete se ji ani snažit posunout do strany a ve chvíli, kdy se 



Vám rozdělí vertikálně  obrazovka na dvě stejné půlky, rychle uvolněte prst z tažené aplikace. 

Display by se Vám měl rozdělit na dvě stejné poloviny, kde v jedné běží certifikovaná aplikace 

a v druhé Google Maps, obě na celou výšku obrazovky. Doporučuji toto provést ještě před 

rozjetím vozidla, rozdělení obrazovky vyžaduje určitý cvik a postřeh, který Vám bude za jízdy 

jistě chybět. Jak to provést, můžete shlédnout v instruktážním videu zde: 

https://youtu.be/P5h6QC1jiVQ 

V okénku mapy můžete zadávat nastavení, cíl cesty, použít hlasové vyhledávání apod., stejně 

jako když aplikace běží na telefonu, avšak s jedinou výjimkou – Sdílení mé polohy. Tato funkce 

je v MirrorLinku nepřenosná a pokud ji zkusíte použít, aplikace zhavaruje! Jinak by vše mělo 

fungovat, jak jste zvyklí z aplikace Google maps, tj. možnost změny mapového pohledu ze 

satelitní na normální, zadat jestli cestujete autem a po zadání cíle i možnost výběru ze tří 

nabídnutých tras. V nastavení je důležitá ještě položka Zvuk (symbol reproduktoru), který má 

3 možnosti. Zapnout, vypnout a hlásit jen upozornění. Zde je důležité, že pokud zvuk zapnete, 

tak Vám při první hlášce navigace umlčí FM radio a musíte ho buď jedině ručně znovu aktivovat, 

nebo se smířit s tím, že hrát nebude. Lepší řešení je mít spuštěnou certifikovanou aplikaci např. 

RockScout a na ní si pustit hudbu třeba ze Spotify apod., nebo v rámci Floating Apps for Auto 

mít spuštěné ještě nějaké internetové radio, zde k odpojení zvuku nedojde. Obě okna, tj. jak 

to s certifikovanou aplikací, tak to s Google maps jsou na sobě zcela nezávislé a můžete 

aplikace v nich ovládat samostatně a kdykoliv přeskakovat s ovládáním jednoho okna do 

druhého. Nesnažte se však roztáhnout Google maps na větší, než poloviční šířku displaye, v tu 

chvíli by se pokusila naskočit v maximální velikosti a zhavaruje! 

Nic nebrání tomu, abyste nad takto vertikálně rozdělenou plochou mohli spouštět další 

aplikace Floating Apps for Auto, ať už z výsuvné boční lišty aplikace nebo pomocí spouštěcí 

ikony. Ovšem pouze aplikace, defaultně obsažené ve FA for Auto, nikoliv libovolné z telefonu! 

Při pokusu otevřít jinou aplikaci, než FA, Vám v lepším případě překryje a vystřídá okno 

s Google Maps, v horším případě celé spojení havaruje. 

 

6. Pro navigaci Waze platí rozdílná pravidla spouštění, než pro Goggle Maps. Důvodem je zřejmě 

jiné grafické prostředí aplikace, které je pro MirrorLink přenos hůře přenositelné a aplikaci 

nespustíte v drtivé většině případů v prostorově omezené velikosti okna bez výpadku 

některých důležitých údajů – např. bez mapy s Vaší polohou . Je tedy nutné volit rozdílný 

způsob spuštění. Pro první spuštění Waze v aplikaci FA for Auto nastavíte tedy ve spouštěči 

(Raketka) podržením prstu na aplikaci a pak výběr „Spustit normálně“. Aplikaci Waze si přidáte 

v telefonu opět do boční spouštěcí lišty Floating Apps for Auto, neboť její spuštění přes ikonu 

v seznamu spouštěč by bylo mnohem komplikovanější. Před nastoupením do auta opět 

zkontrolujete, že máte v telefonu vypnuté všechny běžící aplikace. Po nastartování vozu a 

připojení telefonu opět nejdříve spustíte nějakou certifikovanou aplikaci, ale pozor, zde je 

důležité, aby skutečně běžel datový tok mezi aplikací a vozidlem. Výrazně doporučuji použít 

např. aplikaci RockScout, kde ale zapnete opravdu nějaké on-line radio z jeho nabídky nebo 

třeba Spotify, tak, aby obrazovka byla aktivní. Až potom vysunete boční spouštěcí lištu FA for 

Auto a rychlým dvojklikem spustíte Waze. Okno s navigací Waze by mělo naskočit do cca 3 

sekund a postupně během následujících sekund načíst všechny potřebné údaje. Pokud se tak 

nestane, můžete pokus s dvojklikem nebo jedním klikem několikrát zopakovat, dokud okno 

s Wazem nenaskočí. Pokud neuspějete ani na několikátý pokus, můžete provést alternativní 

postup. Vrátíte se zelenou šipkou zpět na obrazovce infotaimentu vozidla na seznam 

certifikovaných aplikací. Zde dáte ukončit spuštěnou certifikovanou aplikaci a spustíte jinou 

certifikovanou (a nepoužívejte v tomto případě LG MirrorDrive, pokud ji máte). Z toho vyplývá, 

že je nutné mít nahrané alespoň dvě nebo více certifikovaných aplikací, já používám kombinaci 



RockScout, Glympse for Auto a Parkopedia. Po naskočení kompletního obrazu druhé 

certifikované aplikace opět vysuňte boční spouštěcí lištu FA for Auto a jedním klikem pusťte 

navigaci Waze. Tato aplikace již v telefonu běží, jde nám pouze o to, dostat její obraz nad obraz 

certifikované aplikace. V tomto případě Waze obvykle naskočí na první klik. 

Na rozdíl od navigace Google maps je ale okno s Wazem náchylnější na stabilitu a zadávání 

údajů v něm, mnohdy se stává, že při pokusu o zadání některé z funkcí okno s Wazem „zmizí“ 

pod certifikovanou aplikaci a je velmi obtížné ho dostat zpět nad ní. V tom případě je nejlepší 

opět certifikovanou aplikaci vypnout a zapnout další v pořadí a zopakovat postup z minulého 

odstavce. V mém případě je spolehlivě likvidační na zobrazení Wazu okénko s mikrofonem pro 

hlasové vyhledání cíle cesty, nemohu ho tedy používat, ale zapisovat údaje z klávesnice je 

možné.  

Pokud se ukáže, že Waze se Vám sice spustí, ale vytrvale havaruje při manipulaci s ním, máte 

ještě možnost vyzkoušet další variantu. Spusťte Waze na telefonu ještě před jeho připojením 

USB kabelem k vozidlu a nastavte na něm všechny potřebné údaje. Tj. hlavně cíl cesty, trasu, 

hlasové pokyny atd. a navigaci spusťte! (Porušíte tím tedy pravidlo, že před připojením 

telefonu k vozu máte vypnout všechny spuštěné aplikace – vypnete všechny s výjimkou 

spuštěného Wazu). Pak telefon připojte k vozidlu a postupujte zcela v souladu s návodem od 

bodu 6. 

Nad touto celoplošně spuštěnou obrazovkou s Wazem je opět možné spouštět jakékoliv okno 

s originál aplikacemi z Floating Apps for Auto – platí tu stejná pravidla, jako u výše popsané 

Google Maps. Instruktážní video najdete zde: https://youtu.be/rtSXhSzIDto 

  

7. Co dělat, když se aplikace chovají jinak? U nejnovějších infotaimentu mám zkušenost, že když 

dáte pokyn aplikaci mapy, aby se otevřela v nějaké velikosti okna, má MirrorLink snahu Vás 

přesměrovat zpět na základní obrazovku se seznamem certifikovaných aplikací. Není třeba 

podléhat panice a přes tlačítko 1:1 nebo opětovným spuštěním stejné certifikované aplikace 

obvykle naskočí obrazovka už se spuštěnými Google maps nebo Wazem. Stejná věc se může 

stát i během manipulace s oknem Mapy nebo při zadávání údajů v něm nebo při změnách 

nastavení. Vždy však bylo možné se vrátit ze základní obrazovky MirrorLinku zpět do spuštěné 

aplikace a zde pokračovat v práci. 

Může se ovšem stát, že infotaimentu Vašeho vozu vyhodnotí takto spuštěné aplikace, jako 

necertifikované a po rozjezdu auta se Vám objeví hláška, že tyto aplikace nelze použít za jízdy. 

Zde už bohužel neexistuje už jiná možnost, než si nechat aktivovat funkci VIM (Video in Motion) 

pro MirrorLink (pozor existují dvě VIM – odblokování videa za jízdy z multimediálních zdrojů a 

odblokování videa za jízdy z funkce MirrorLink) nebo se smířit s tím, že obraz těchto aplikací za 

jízdy na infotaimentu vozu neuvidíte. Jak jsem psal již na začátku, spuštění těchto aplikací je 

nad rámec Floating Apps for Auto a nelze tudíž její výsledek garantovat ani ovlivnit. 

 

8. Pro pokročilé. Po prvotní otrkání a seznámení se se záludnostmi spouštění sekundárního okna 

Android aplikace asi zjistíte, že je možné podobným způsobem spouštět prakticky libovolnou 

aplikaci s telefonu, ovšem s rozdílnými a předem nezaručitelnými výsledky. V nejbližších dnech 

bude uvolněna na trh updatovaná aplikace FA for Auto, kde přibude v nastavení možnost „ 

Plování normálních oken“. Tam jsou popsány dvě možnosti spuštění výše popsané možnosti – 

jedna prostřednictvím nastavení ve vývojářském režimu, jak bylo popsáno v bodě 2 tohoto 

návodu, druhá, výrazně složitější možnost prostřednictvím debuggingu – tj. prostřednictví 

speciálního programu z PC připojeného k mobilu. 

 



9. Závěrem. Tento návod je popisem funkce, která není přímo součástí FA for Auto a nemůže 

tento proces ani nijak ovlivnit. Je dána vývojářskými možnostmi v telefonu, které se ale 

mohou značku od značky výrazně lišit a jsou velmi závislé na operačním systému ROM 

telefonu. Je tedy možné, že ve Vašem případě bude chování telefonu odlišné od výše 

uvedeného popisu, a nebo nemusí funkce vůbec fungovat. Není v technických ani právních 

možnostech tvůrců FA for Auto zasahovat do ROM telefonu a tak nemohou ovlivnit 

funkcionalitu této funkce, která je přidána jako určitý bonus k aplikaci FA for Auto zdarma, ale 

také nemusí fungovat na 100 procent u všech typů telefonů a se všemi typy infotaimentu 

vozidla. 

Vaším vývojářsko – objevitelským možnostem se však meze nekladou….. 


