
 

Úvod 

První auto na elektrický pohon jsme si pořídili na jaře roku roku 2015 v Kanadě. V té době základní řadu Leaf, 
24 kWh, bez možnosti rychlonabíjení (CHAdeMO), jen víceméně pro příměstský provoz. 

Ježdění i zkušenosti s provozem se ukázali jako dobré, takže když Nissan oznámil, že zvyšuje kapacitu 
baterii na 30 kWh, neodolal jsem a šel si nového Leafa koupit. Na radu prodejců jsem si, kromě 
rychlonabíjení, nechal systém dovybavit i o možnost připojení k nabíjecím stanicím mennekes. Jak uvidíme 
později, vyplatilo se, jelikož v některých místech nic jiného než mennekes není. 

Jak vyzkoušet novy elektromobil? Nejlépe nějakou delší cestou. A protože máme celkem najetu trasu Brno-
Makarská. Řekl jsem si tedy: „nechť se ukáže!“ 

Připrava 

Nic moc, ale lepší je se př ipravit… 

Nic moc z podtitulku znamená, že jsem si prošel tři, čtyři servery zabývajících se e-mobilitou a snažil se najít 
co nejvíce nabíjecích stanic podél mé trasy. Bohužel jsem se spokojil se získanými adresami a neověřil si 
z jiných zdrojů, jestli jsou stanice stále funkční. Ani jsem se nesnažil kontaktovat někoho z okolí mé trasy pro 
získání dalších eventuálních detailů. Nějak jsem spoléhal i na navigaci v Leafu – což byla má největší chyba! 
Spoléhat se na rádoby on-line connecting systém je skutečně přinejmenším nerozvážnost :). Kupodivu 
nejhorší situace z tohoto pohledu jsem zažil v Rakousku. Při vyhledávání se objeví desítky nabíjecích stanic 
v okolí místa cíle, ale minimálně 50% z nich neexistuje. Což je horší, než kdyby se neobjevilo nic, protože si 
zbytečně projedete „palivo“ pojížděním sem tam…no nic. Příště budeme chytřejší :-)). 

Česko 

Žádné nabíjení po cestě  

Kromě nabíjení doma před odjezdem jsem v Česku nabíjet nepotřeboval. Jel jsem klasicky na Vídeň a 
předpokládal jsem, že dojedu avizovaných 200 km, které 30kWh baterie slibují. 

Ne úplně přesná představa. Jak všichni ví, záleží na stylu jízdy a profilu cesty. První jsem měl ve své režii, 
druhé je směrem na Vídeň příznivé (Vídeň je níže než Brno min o 20m :-)). Z mého výchozího bodu – garáže 
– o 60 :-))        

  



 

Obr. 1: stav palubní desky při startu (0km ujeto, 212 km nabito) 

 

Rakousko 

Placené, placené, placené, jak ty jej ich záchody… 

Možná podtitulek trošku přehání, ale můj dojem je takový. Vzhledem k tomu, že jsem první zastávku udělal 
v prodejně Nissanu ve Wienner Neustadt, očekával jsem přívětivější přivítání. Ale nakonec mě pohostili kávou 
a omlouvali se, že jejich karta pro spuštění rychlonabíjení vyžaduje vyúčtování a přidali mi Nissan discount. 
Místo 7 Eur jsem platil jen 6, tak káva za 6 Euro není tak špatné… 

Vzhledem k tomu, že to bylo mé první rychlonabíjení, byl jsem i rád za „odborný dohled“ obsluhy. 

V průběhu nabíjení jsem se šel projít po okolí a v nedalekém MC Donaldu byla free Wifi, kde jsem se zdržel 
koukáním do map a dalších stránek na internetu – mimochodem v místním MCD bylo i WC zdarma (na 
Rakousko výkon :). Když jsem asi po 40 minutách dorazil zpět, byl i prodejce v Nissanu překvapen, že už 
máme hotovo – možná se během let zlepšila komunikace s baterií v Leafu? Asi ne, jen čas nám nějak rychleji 
utekl. Jinak mě jako laika fascinovaly parametry rychlonabíjení. Nissan používá systém CHAdeMO (Charging 
de Move (francouzsky?, možná)). Při prázdné baterii se nabijí proudem až 125 Ampér, ke konci nabíjecí 
proud klesá a klesá, až to raději ukončíte. Někdy i stojan sám, i když třeba ještě není 100%. 

Každopádně palubní deska ukazovala 229 km na dojetí, a z Wienner Neustadt je to do Mariboru, kam jsem si 
plánoval dojet, 190 km, ale přes veeeliky kopec – problém, ale zase Maribor je níže než Wienner Neustadt, 
takže co?  

Stay tuned a prohlédněte si obrázky.  

 

Obr. 2: Stav palubní desky ve Wiener Neustadt ujeto 177.1 km, nabito z 51km na 229 km 



 

Obr. 3: Displej stojanu po 11, 19 a 38 minutách během nabíjení (hodnota proudu není moc vidět… je 106, 
106 a 16 vpravo dole v odlesku bílého světla) 

 

Slovinsko 

Dobrý standard  

Jízda do kopce je napínavá. Vidíte, jak vám mizí na každý ujetý kilometr tři i vice kilometrů na vašem 
tachometru. Ubíráte rychlost a dojíždějící kamiony si mysli bůhvíco (tedy jejich řidiči), párkrát probliknou, než 
vás začnou předjíždět… nakonec přidáte a držíte se za nejpomalejším z nich (tedy pokud musíte šetřit jako 
já. 

Při výjezdu na 750 m/nm před Grazem jsem si vyfotil stav svého nabití, nakonec docela dobré, viz další 
obrázek. Kopec jsem úspěšně zdolal a při sjezdu si užil opačný efekt, i když kamionů jsem zpět moc 
nepředjel, přeci jen jsem se chtěl dostat do toho Mariboru. 

Zadařilo se. Se stavem 57 km. Naštěstí docela rezerva, protože první nabíjecí stanice na mém seznamu byla 
samozřejmě na kartu a tu se mi nepodařilo získat. Přejížděl jsem k jinému místu, a to jsem trefil až napotřetí 
(ta příprava). Nakonec jsem byl blízko nule, ale areál vodní elektrárny, kam se vjíždí přes bránu a kartu vám 
zdarma poskytne vrátný, stoji za zhlédnutí i bez nabíjení. Jako bonus jsem dostal zdarma i radlera. To když 
jsem se po areálu procházel a narazil na zřejmě firemní tenisové kurty. Chtěl jsem si koupit občerstvení, ale 
členové klubu nedali jinak, než že se musím nechat pozvat… Pak je nechvalte… 

Nabito na skoro 100% nadvakrát. Karta fungovala tak, že odečítala 40 minut, po kterých  jsem byl asi na 
90%. Stejně jsem druhé kolo nevydržel celé. Jak už víme, jde to ke konci pomalu…Ale 232 km je plná nádrž, 
takže hurá na Zagreb. 

  



 

 

Obr. 4: stav tachometru těsně před kopcem u Gratzu – OldTimer (není to Slovinsko, nevadí je po cestě tam) 

 

Obr. 5: stav tachometru v Mariboru před a po hledání nabíječky 

 

Obr. 6: Vjezd do arealu dem (Dravské Elektrárne Maribor) 



 

Obr. 7: Nabíječka uvnitř areálu dem 

 

Obr. 8: Tenisové kurty a radler 

 

  



 

Obr. 9: Průběh nabíjení první a druhé kolo 

 

Obr. 10: Stav nabiti v Mariboru 

Chorvatsko 

Pří jemné překvapení 

Nechci předbíhat, ale nedá mi, abych si nepostěžoval na aplikaci Nissan EV Connect a od toho zřejmě 
odvozenou navigaci v Leafu, ale jakákoliv destinace zadaná v Chorvatsku hlásila: „nelze dojet, není pokryto 
nabíjecími stanicemi!“ Ani slovinská aplikace www.polni.si nic moc neříká (nedivím se – konkurence) a 
žádnou Chorvatskou aplikaci jsem nenašel. Ta příprava… No chci říci, že mé očekávání bylo malé o to 
příjemněji jsem byl překvapen. Ale popořádku. 

Maribor - Zagreb 

Z Mariboru do Zagrebu to je pod 150 km, takže podobně jako při prvním úseku žádný velký stres, žádné 
kopce, občas mimo dálnice, pohoda. Na druhou stranu jsem díky výše zmíněným indiciím raději šetřil energii, 
žádné velké divočiny. Stav v „nádrži“ mohl být před nabíjením ještě lepší, ale opět jsem se nestrefil napoprvé 
k nabíjecí stanici. Chtěl jsem vybrat tu, co bude nejblíže k mému cíli (a na výběr jich na chargemap.com bylo 
asi 5), ale na adresách jsem ve dvou případech ze dvou nic nenašel :-((. Už jsem dával za pravdu Nissan EV 
connect a hledal si benzinu, kde by mě nechali připojit alespoň na normální zásuvku 230V. Naštěstí třetí 



volba vyloženě zahřála u srdce a smazala moji rostoucí nervozitu. CHAdeMO rychlonabíječka, kousek od 
centra, mým směrem na Karlovac, bez potřeby jakékoliv registrace (vypadá, že spolufinancováno EU a 
městem Zagreb). Jak uvidíte z obrázků, i s pěkným okolím na procházku, parčík, budova s koncertním sálem, 
krásnou kavárničkou – těsně před zavíračkou, byl jsem tam kolem 11 večer (hlavně díky hledání předchozích 
stanic). A ani tato nebyla úplně snadno k nalezení, neb parkoviště před koncertní halou je rozlehlé a 
rozdělené do různých části parku. Dokonce jsem narazil na podobnou stanici (naštěstí až během mého 
procházeni se během nabíjení), která je na registraci. More then Good luck at the moment… Díky blízkosti 
Mariboru a Zagrebu jsem na tom byl podobně jako poprvé – nabito do plna za 42 minut! Užijte si obrázků. 

 

Obr. 11: Stav „nádrže“ při dojezdu k nabíjecí stanici v Zagrebu 

 

Obr. 12: kde to je 



 

Obr. 13: jak vypadá 

 

Obr. 14: průběh nabíjení 

 



Obr. 15: okolí – ve tmě, na iphone… Koncertna Dvorana Vatroslava Lisinského 

 

Obr. 16: Vatroslav (vatrogasci = požarnici) 

 

Obr. 17 placená nabíjecí stanice na tomtéž parkovišti 



 

Obr. 18 Stav „nádrže“ po nabití 

Zagreb - Gospič 

Stav 243 km na dojeti vypadá dobře, to už by mohlo vyjít? – ale Connect EV Nissan říká, že ne, rovněž tak 
navigace Leafu: „ žádná charging station in requested area!“ Chargemap.com také nevypadá příliš růžově. 
Gospič, 200km, očekával/ uvital bych ještě jedno nabití v Karlovaci, ale žádný vyhledávač nic nenabízí – nu 
což, přeci nepojedu oklikou přes Slovinsko a po pobřeží (kde nějaké stanice jsou). Internetové mapy ukazují 
po dálnici 199 km, viz obr. 19. S výjezdem v Malé Kapelle na jejich vysočinu, pak její projetí přes nejrůznější 
zvlnění do Gospiče. Přímá cesta podle internetových map ukazuje 191 km, pešky za 1 den 17 h, vtipné (též 
obr. 19). Je to přes Plitvičky. Hezká cesta, kterou známe z dřívějších dob, kdy dálnice nebyla (ušetřím 
poplatky), ale co ty kopce... Je lepší dálnice, nebo ne-dálnice? 

 

Obr. 19: mapy rychlé a „krátké“ trasy 

 

 Těžká volba. Nakonec zadám adresu nabíjecí stanice v Gospiči do navigace Nissanu, zvolim ECO výpočet a 
– nechám se vést pře Plitvičky :-). Do Karlovace dobré, ale po asi desátém výjezdu na táhlé, dlouhé stoupání 
začínám i já pochybovat. Navíc kamionů se tu zdá být vice než na dálnici, všichni pálí kolem 100, kopec 
nekopec. Chvíli se snažím držet krok, ale ubývající čárky stavu baterie mě vybízí, že není čas na hrdinství, 
jedu si do kopců svých 50, při blížícím se kamionu zahnu na nějaké odpočivadlo, někdy ani nezastavím, 
kamion projede, já si naberu zpět svých 50 (km/h). No, je to dlouhá noc. 200 km cca 4hodiny (200/50 pro 
linquisty). Asi na pěti posledních výjezdech mi navigace hlásí: „kapacita baterie je nedostačující pro dosažení 



cíle“. Naposledy před přejetím dálnice před Gospičem – viz onen obr. 19. K dálnici z kopce, zato pak min 
15km do kopce. Nekonečné. Nepamatuji se, že bych tudy kdy předtím jel, celý poslední kopec nahoru je 
kompletně bez civilizace a náznaku čehosi, kde by mohli mít elektrickou zásuvku. Byl asi 20 km zpět (zase do 
kopce…). Takže jsem se jen modlil. Jednak ať vyjedu na vrchol, jednak ať je závěr celý z kopce. Už jsem si 
ani neudělal fotky stavu baterii. :( 

No byl! Závěr celý z kopce. Skoro jsem si myslel, že se mi to jen zdá :-). Stále jsem čekal, že ještě něco bude 
do kopce, ale nebylo, takže ze stavu „Low batteries“ jsem se dostal při vjezdu do Gospiče na 36 km dojezdu – 
viz obr. 20. Happy end? Ne tak docela. Na adrese cíle nebyla žádná punionica! Objel jsem to 2x. Nic. Při 30 
km jsem zaparkoval a šel se dívat pěšky – 4 hodiny ráno, prázdné město duchů a bez nabíječky, tajemné, 
scary. Chodil jsem asi do pěti, pak se začali probouzet první uklízeči(ky) hospod a barů, já stále nic. Řekl 
jsem si ráno je moudřejší večera, rozbalil spacák, který jsem si pro strýčka příhodu nabalil a zalehl :-). 
Uprostřed města za rohem jakéhosi kostela, jsem se probudil asi v 8 ráno. Spíše před osmou, protože mi 
kolem auta chodili jakési děcka s taškami na zádech a pokukovali, kdo že to tu spi na jejich trase do školy :-). 
Jestli to ještě nevíte, Gospič je město, kde chodil na střední školu Nikola Tesla, jo, ten elektrikář, který pak 
postavil vodní elektrárnu na Niagarských vodopádech a předtím si to zkoušel na Krka (řece). To by bylo, aby 
chargemap.com kecal a neměli tu nabíječku. Adresa vypadala věrohodně „Memoriální centar Nikola Tesla, 
nebo Sveučiliště Nikola Tesla, apod. Skutečně jsem našel budovu, kde Nikola Tesla studoval, i nějaké další 
školní budovy, internát, sportoviště, ale punionica nikde. A jak jsem ji nasel? No zašel jsem do internátu a 
zeptal se pana školníka, ti ví všechno! Nejdřív se s úsměvem díval na moji „Sveučiliště adresu“ – kolem 
středoškolačky tak se tak ptal, co vlastně tražim? (hledám)? Se zlomeným jazykem jsem ze sebe soukal: 
„Puioniuojinjica za kola“? „Aha, punionica, to jste měl říct hned, to je kósek rovně, doprava, ven z města a 
6km, tam má Nikola spomenik“!! „Zajímavé“ povídám, „ale v Gospiči máte mít punionice tři“. „Hmm, pravda“, 
odpoví on. „Ještě je jedna tady ve městě, za obchoďákem, asi 1 km odsud, je tam i půjčovna kol“! A byla tam. 
Nejprve jsem si to prosel pěšky, ať vím do čeho jedu, po cestě si vyfotil pár učitelek (ty na přiložených 
obrázcích z důvodu cenzury a ochrany osobních dat nejsou), zkontroloval, jestli bude nabíječka funkční i pro 
našince (bez karty a placeni apod..). Opakuji se, ale byla tam a funkční! Stav baterie při příjezdu k ní na obr. 
20. 

 

Obr. 20: Stav „nádrže“ v Gospiči při příjezdu k adrese a pak k vlastní punionici (nabíječce) – 27 km na dojetí 

Další obrázky pak okolí, průběh nabíjení a další jako obvykle. Mimochodem, všimněte si, že nabíječka není 
tentokrát CHAdeMO – rychlonabíjení, ale mennekes, což se dá pochopit pro středně velké městečko (spiše 
menší). Kvůli doplnění výbavy o mennekes jsem čekal na vůz o měsíc déle – ale teď jsem si to pochvaloval. 
Kde bych byl býval byl, kdybych byl neposlechl prodejce Nissanu…z důvodu reklamy nebudu jmenovat, ale je 
z Komína. A dodavatel kabelu z Mokré-Horákova. Takže happy end. Vyspal jsem se, nabil jsem si a do cílové 
stanice již zbývá jen cca 300 km! :-) 



 

Obr. 21: Nikola Tesla „sveučilistě“ 



 

Obr. 22: Další školy 

 

Obr. 23. Další školy 

 

  



 

Obr. 24: Punionica 

 

Obr. 25: Stejná Punionica zblízka 

 

  



 

Obr.26  Prubeh nabijeni a stav, kdy jsem se odpojil – ještě nebylo 100%, ale už se mi nechtělo cekat 

 

Obr. 27: Ještě Gospič – místní řeka 

 



 

Obr. 28: Gospič – tenis :) 

 

Obr. 29: Návštěva Parku Nikola Tesla s Punionicí 



 

Obr. 30: Park Nikola Tesla jeho pošta 

Jak je vidět z posledních obrázků, ještě jsem se trošku před odjezdem projel po okolí. Musel jsem se podívat 
na ten Teslův „spomen“ a tematický park. A hlavně na nabíjecí stanici, ke které mě směroval pan školník. Pro 
příště. Jestli náhodou není blíže po cestě. Asi ne, ale je celkem z kopce. Příště určitě bude stát zato nabíjet 
tam, s prohlídkou parku – v recepci mi nabídli kartu (zdarma), ale chtěl jsem dojet to cíle ještě za světla, 
pročež jsem jen poděkoval, udělal pár fotografií a vyrazil směr Šibenik. 

 

Gospič – Šibenik 

EV Connect Nissan opět nic – prý žádné nabíjení podél specifikované cesty, sheet. No píše se to jinak, ale 
nechci se chovat k softwarovému týmu Nissanu hrubě. Nakonec jsem s řadou programátorů pracoval a dělal 
jim testera (v jiné firmě), tak vím, že za to úplně nemůžou. Nikam je nepustí, nechají je sedět za počítačem, 
úplně mimo realitu. Naštěstí portál chargemap.com o Šibeniku něco věděl. A z Gospiče je to jen 150 km. 
Takže žádné velké drama se nekonalo. Navíc jedno milé překvapení. Ani chargemap.com mi neukázal, že 
nabíjecí stanice u vstupu do národního parku Krka, který je kousek od Šibeniku, má na parkovišti rychlou 
punionicu CHAdeMO – a protože je to u přírody, tak to jako elektrikáři máme gratis :-). To jsou ale tajnůstkáři, 
Nissan asi může mít ve svém Softwaru jen drahé a placené nabíječky – když si koupí tak drahý vůz, ať platí i 
provoz :-). Jak jsem psal na začátku odstavce – shiiit :-). 



 

Obr. 31: Punionica (plnička) na parkovišti národního parku Krka 

 

Obr. 32: z vděčnosti ještě pohled na parkoviště z druhé strany 

Mimochodem, na řece Krka postavil Nikola Tesla svoji vodní elektrárnu, jejíž turbína je tu vystavena a jejíž 
větší sestra byla nainstalována Nikolou na Niagarských vodopádech.  



 

Šibenik – Makarska 

A to už je jen třešnička na dortu. 135 km :-) s nabíjením třeba v cíli doma ze zásuvky. Samozřejmě jsem se 
podíval i do Splitu, takže to místo 135 bylo 160 a ve Splitu je nabíječek několik – ovšem nikoliv na 
seznamu EV Nissan Connect. Chorvatsko není jejich rajón :-). Pro zájemce: nabíjecí stanice mennekes je ve 
Splitu na parkovišti obchodního centra „City Center one“ a free karta je k dispozici na informačním stánku – 
ano, připojil jsem se a šel si dát něco dobrého na zub do food courtu.  

 

Obr. 33 Nabijení v City Center one ve Splitu 

Tady musím Nissan pochválit, ale zas ne moc. Při každém nabíjení na nové stanici, se informace o poloze 
uloží do adresáře. Ale není to dotažené… Při hledání nabíjecích stanic podél trasy se tento adresář 
nezohlední :(( Což znamená, že mi opět bude navigace hlásit: „baterie nemá dostatečnou kapacitu pro 
dosažení cíle“). 

A jsme u posledního obrázku. Ve Splitu mají i nabíjecí stanice pro Teslu. Ta v Dugo Polje vypádá skutečně 
impresive. Můj Leaf se sice vedle Tesly ztrácí, ale dojeli jsme oba (jestli se dobře pamatuji, on ze Švédska :-). 

 

Obr. 34: Split, Dugo Polje, nabíječky pro Tesly 

 

Zavěr 



Co chybí k tomu, aby se dalo jezdit i elektro autem bez obav o dojetí a bez stresu? Pro mě je to jakákoliv 
přístupná zásuvka na každé čerpací stanici. 

Příklad: když se dojíždí k čerpacím stanicím, všechny uvádí cenu pro benzin, naftu, řada pro plyn klasiku, 
někteří plyn CNG, bio naftu, resp. etanol, nikdo za elektrickou energii. Pokud se na něco takového zeptáte, 
dočkáte se v lepším případě soucitného úsměvu. Přitom minimálně hybridní verzi nabízí téměř každá 
automobilka. 

Zásuvku na 230/380 V s vyúčtováním spotřebované elektřiny by mohly poskytovat bez větších nákladů 
všechny čerpací stanice. Samozřejmě DC rychlo-nabíjení je na pořízení o dost náročnější, ale kolem dálnic 
by jich pár být mělo (zatím vím v ČR o jediné, u Benziny Vystrkov u Humpolce, nabíječky E.ON)…? 

A závěrečná pochvala: 

Díky podporám zelené energie je řada nabíjecích stanic na nejrůznějších místech s turisticky zajímavou 
tématikou. Tedy u nás opět nic moc, ale v Chorvatsku jsme viděli Teslovo rodiště Gospič, centrum města 
Zagreb, nebo národní park Krka – Díky za ně! 

 

DATIP s.r.o. 


