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Auto je nezbytné 

Ačkoliv je ostrov vlastně docela malý, tak bez auta se tu neobejdete. Proto je nejlepší navštívit 

nějakou půjčovnu a investovat peníze do zapůjčení vozidla. Ceny za pronájem jsou srovnatelné se 

zbytkem světa a pohonné hmoty jsou docela levné. 

Auta 

Se zapůjčením vozidla vám rádi pomůžeme, neboť v některých půjčovnách nás už docela dobře znají. 

Dobré zkušenosti máme např. s autopůjčovnou CONO, která se nachází hned vedle letiště, a zatím 

vždy měla vozidlo, jaké jsme požadovali. Rozhodně si vyberte čtyřkolku. Pokud jste dva je vhodnou 

volbou např. Suzuki Jimmy, pokud vás bude více, volte např. Toyotu Hilux. Obvyklá sazba je 35 - 

60USD/den. Cena většinou závisí nejen na pořizovací ceně vozidla, ale také na tom, jak dlouho 

budete mít vozidlo půjčeno. Čím delší je doba zapůjčení, tím větší prostor pro smlouvání máte. Na 

zapůjčení vozidla vám postačí český řidičský průkaz a embosovaná kreditní nebo debetní karta. Při 

zapůjčení vám bude na platební kartě zablokována záloha ve výši ceny zápůjčky a provozovna si 

vystaví bianco šek na případnou náhradu škody. Auto si při přebírání důkladně prohlédněte a do 

předávacího protokolu zaznamenejte každý škrábanec, který na autě najdete. Náhradní díly jsou na 

Roatánu docela drahé, a pokud nějaké poškození vozidla není zapsáno v předávacím protokolu, tak 

jste ho prostě způsobili vy a dají vám to k úhradě. 

Pár rad pro ježdění autem 

Ježdění autem po Roatánu nevyžaduje žádné zvláštní znalosti. Vyzbrojte se hlavně trpělivostí, protože 

někteří řidiči zde jezdí velmi pomalu. I vy jezděte pomalu, protože ve večerních hodinách se po cestě 

běžně procházejí tmaví koně a tmaví lidé bez reflexních nášivek. Na Roatánu stejně není kam spěchat 

a zcela jistě tady nezažijete stres z bloudění, protože zabloudit nelze. Budete jezdit po jediné cestě, 

která vede od západu na východ. Jediné pravidlo, které je zapotřebí dodržovat, je připoutání osob 

na přední řadě sedadel. Co se děje v autě v zadních řadách nebo na korbě, je policii celkem jedno. Na 

základě vlastní zkušenosti také víme, že na Roatánu mají i „botičky“. Neparkujte proto v Coxen Hole 

na hlavní ulici, je to tam zakázáno.  

Nyní v roce 2013 nedisponuje zdejší policie žádným zařízením na test alkoholu. Někteří turisté na to 

„spoléhají“. Vy na to raději nespoléhejte, policista je občas aktivní, sundá čepici a vy budete dýchat 

do ní. Policista následně stanoví vaši případnou opilost senzoricky ze své čepice. Ačkoliv je místní 

policie obecně velmi tolerantní k turistům, ani zde se drzost nevyplácí a pokud se stanete účastníkem 

dopravní nehody, může se stát, že budete označeni za viníka, protože se jevíte jako bohatší. 

Taxikářem snadno a rychle 

Jestliže si půjčíte v autopůjčovně Hiluxe nebo jiný minitruck s korbou, stanete se automaticky 

součástí roatánského systému hromadné dopravy. Nejčastějším způsobem přepravy na ostrově je 

totiž autostop a stopaři jezdí na všem co jede, dá se na to vylézt a udržet se na tom. Korba náklaďáku 

je ideální a nevěřili byste, kolik pasažérů tak malá korbička jako má Hilux, pojme. Může se vám i stát, 

že se vás stopař ani nezeptá, zda ho vezmete. Ve chvíli, kdy přibrzdíte na křižovatce, tak naskočí a až 

bude chtít vystoupit, tak vám zabouchá na kabinu. Občas se tedy podívejte do zpětného zrcátka, zda 
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někoho nevezete a přizpůsobte tomu styl jízdy. A až na vás zabouchá, tak přibrzděte, ať může 

bezpečně vystoupit a s ním i všechny jeho děti, zavazadla, nákupní tašky a pes. 

Taxi a další možnosti 

Existuje zde i něco jako autobusová hromadná doprava. Po silnicích jezdí autobusy a kolem silnice 

jsme viděli autobusové zastávky, ale je třeba říct, že nikdo z nás zatím cestování autobusem 

nevyzkoušel. Myslím, že pokud se rozhodnete používat hromadnou dopravu, tak sami Roatánci 

budou velmi překvapeni, protože to tady turisté nedělají. Ale je-li libo, každá zkušenost je vítána. 

Po Roatánu jezdí také velké množství taxíků. Jsou bílé a všechny jsou stejné. A je jich opravdu hodně. 

Z vyprávění víme, že cenotvorba u taxikářů je opředena tajemstvím. Někdy si řeknou nesmyslně 

mnoho, někdy nesmyslně málo. Pokud si budete muset vzít taxi, dohodněte si cenu vždy před 

nástupem, ať nejste při placení překvapeni. 

Lodě 

Kromě „suchozemských“ taxíků je oblíbenou živností Roatánců vodní taxi. Cesta z České vesnice do 

Oak Ridge stojí asi 100 LPS (100 Kč). Pokud si ale chcete najmout loď na delší projížďku po moři, je 

nejlepší požádat o spolupráci našeho delegáta. Zcela jistě vám zajistí loď za lepší cenu, než jakou vám 

nabídne náhodně přivolané vodní taxi.  

V případě, že se chcete dopravit po vodě do nějaké restaurace, vyplatí se zatelefonovat přímo do 

restaurace samotné a domluvit si dopravu. Majitel vás obvykle přepraví velmi rád zdarma. 

Na ostrově je obtížné a v podstatě nemožné půjčit si loď bez toho, aby ji majitel sám řídil. Důvody 

jsou dva. Jednak je loď pro majitele vždy velmi cenným prostředkem obživy a ten ji jen tak z ruky 

nedá a za druhé i vy sami byste měli s řízením jakékoliv lodi opravdu velké problémy. Kolem ostrova 

je korálový reef a všude tak velké množství mělčin a útesů, že by se váš výlet mohl stát spíše 

utrpením. Máme k dispozici několik kontaktů na majitele menších i větších lodí, které vám rádi 

poskytneme. 
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