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Aplikace ŠKODA LittleDriver pro tablety: 

Cool jízda pro děti 
  

› Nová aplikace ŠKODA: Interaktivní naučná hra seznámí děti se základy řízení 

vozu ve spojení s reálnou jízdou 

› Clever: Děti s novou aplikací napodobují skutečné řízení 

› Connected: SmartGate propojí aplikaci s reálnými daty o voze 

› Učení hrou: Bezpečnost silničního provozu 

› Aplikace ŠKODA LittleDriver je kompatibilní s přístroji s operačním systémem 

Android a iOS 

 

Mladá Boleslav, 13. října 2015 – Učit se základům řízení vozu hravou formou 

během jízdy autem, ze zadního sedadla – to nabízí aplikace ŠKODA LittleDriver. 

S nově vyvinutou aplikací mohou děti, sedící na zadním sedadle, se svým 

tabletem napodobovat chování řidiče. Díky rozhraní ŠKODA SmartGate jsou pro 

tuto aplikaci k dispozici reálná data vozu. SmartGate je aktuálně v nabídce pro 

modely Fabia, Octavia, Rapid, Rapid Spaceback, Yeti a Superb. 

 

Aplikace ŠKODA LittleDriver je nanejvýš interaktivní: umožňuje opakovat chování 

skutečného řidiče a bude-li správné, sbírat za to body. Řídit, přidávat plyn, odbočovat, 

brzdit – všechno, co dělá řidič, může uživatel v reálném čase dělat i na svém tabletu. I 

cestující na zadních sedadlech tak sedí v první řadě. Cílovou skupinou nové aplikace jsou 

děti ve věku od devíti do dvanácti let. 

 

Ve spojení s rozhraním SmartGate je aplikace ŠKODA LittleDriver propojena s 

odpovídajícím systémem infotainmentu a má přitom přístup k mnoha skutečným datům 

vozidla. V grafické podobě se tak na tablet přenáší parametry jako rychlost, stav paliva v 

nádrži, stav brzd nebo tlak oleje a ,LittleDriver’ je pak může využít pro svou virtuální 

jízdu. 

 

Během hry se uživatel na zadním sedadle cítí téměř stejně, jako kdyby seděl za volantem 

skutečného vozu - od realistického zvuku startujícího motoru až po zaparkování a vypnutí 

motoru. Za správné chování během virtuální jízdy bude hráč po ukončení jízdy odměněn 

body. Ty je možno použít pro sestavení vlastního virtuálního vozu značky ŠKODA, který 

si mohou uživatelé v aplikaci individuálně konfigurovat.  

 

Vytváření vozů je pestré a atraktivní. Celkem je možno nakonfigurovat deset vozů, 

špičku mezi nimi představuje působivá studie kupé ‚ŠKODA VisionC, legendární kabriolet 

ŠKODA Felicia z roku 1960 a aktuální ŠKODA Octavia RS. Uživatel si přitom může vybrat 

ze čtyř náhledů vozu, dvou výbavových verzí, sedmi barev, tří desginů kol a tří druhů 

polepů. 

 

Důležitým aspektem aplikace ŠKODA LittleDriver je téma bezpečnosti silničního provozu: 

jedná se tu jednak o správné chování v silničním provozu, jehož výsledkem jsou 
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bonusové body, jednak o interaktivní učení důležitým pravidlům silničního provozu. 

Ve zvláštním menu se děti hodně naučí o bezpečném chování v silničním provozu. 

V celkem deseti rubrikách mohou odpovídat na dotazy, týkající se bezpečnosti. Přitom 

mají přímou zpětnou vazbu: odpoví-li na otázku nesprávně, čeká je lekce teoretické 

přípravy. 

 

Aplikace ŠKODA LittleDriver je dalším příkladem rostoucího významu konektivity ve voze. 

Ve vozech značky ŠKODA funguje konektivita s rozhraními SmartLink a SmartGate. 

Zatímco SmartLink umožňuje využití aplikací z mobilních telefonů na displeji systému 

infotainmentu, je SmartGate řešením, které propojuje opačným směrem. Pomocí 

SmartGate lze určitá data vozu zobrazit v aplikacích ve smartphonu nebo tabletu. 

SmartGate nabízí zhruba 40 různých parametrů vozu. Z bezpečnostních důvodů by si měl 

uživatel po první aktivivaci rozhraní SmartGate změnit příslušné bezpečnostní heslo.  

 

Aplikace ŠKODA LittleDriver je zdarma ke stažení na internetu pro tablety kompatibilní s 

iOS nebo Android. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace produktu 

T +420 326 811 737 

david.haidinger@skoda-auto.cz 

  

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Aplikace ŠKODA LittleDriver 

Během hry se uživatel na zadní sedačce cítí téměř 

stejně, jako kdyby seděl za volantem skutečného 

vozu – od realistického zvuku startujícího motoru 

až po zaparkování a vypnutí motoru. 
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Aplikace ŠKODA LittleDriver 

Učit se základům řízení vozu hravou formou za 

jízdy a na zadním sedadle – to nabízí aplikace 

ŠKODA LittleDriver.  
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Aplikace ŠKODA LittleDriver 

Aplikace ŠKODA LittleDriver App je nanejvýš 

interaktivní: umožňuje opakovat chování 

skutečného řidiče a bude-li správné, sbírat za to 

body.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 
 
 
 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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