
  Telefon a internet na ostrově 

 

C.A.T.S. - www.roatan.cz   Strana 1 
 

Zkuste si to rozmyslet 

V prvé řadě bychom vám chtěli říct, že je ptákovina letět do Karibiku a tam pracovat. Pokud sem 

jedete na méně než tři týdny, užijte si to raději bez práce. Možná se vám ale stane, že notebook nebo 

tablet ani nevytáhnete, protože to prostě nestihnete. Lákadel je zde velmi mnoho. 

Každopádně ke sdílení zážitků, posílání fotek pracujícím kolegům a babičkám se internet a telefon 

občas hodí. Mobilní telefon s místní SIMkou se hodí rozhodně každému, minimálně k přivolání loďky, 

která jezdí mezi molem a restaurací. 

Budete-li na Roatánu trávit delší čas a například odsud hodláte cestovat po dalších zemích, je internet 

nutností. 

Když jinak nedáte 

Ceny vás mile překvapí 

Z Evropy jsme zvyklí volat do střední Ameriky za desítky korun za minutu. Je tedy zajímavé, že 

opačným směrem to jde asi za tři koruny za minutu. Nemáme na mysli volání přes VOIP, ale volání z 

běžného mobilního telefonu se SIMkou mobilního operátora. Tato anomálie je zřejmě způsobena 

rotací Země. 

Na ostrově se nám osvědčil místní operátor Tigo. Působí zde i další konkurence, která nabízí 

srovnatelné služby. Zakoupením SIM od operátora získáte možnost kamkoliv volat a k tomu 3G 

internet, který je zcela srovnatelný s 3G připojením v ČR.  

Chcete-li pouze volat, vezměte si s sebou libovolný mobil, do kterého jednoduše vložíte místní SIMku. 

Pro připojení k internetu je ideální mít přístroj, který dokáže vytvořit lokální hotspot.  Místní SIM mají 

rozměry starších klasických SIM jako u nás. Máte-li tedy iPhone nebo nové androidí mobily, připravte 

se na jemnou práci s nůžkami, které vám v obchodě operátora Tigo půjčí. 

Signál je na Roatánu téměř všude. Pouze v nejvýchodnější části ostrova v oblasti Camp Bay signál 

ztratíte. To ale vůbec nevadí, protože narazíte na malinkou restauraci La-Sirena, kde si dáte dvakrát 

Rum punch a stejně už telefonovat nezvládnete.  

Ceny volání a internetu jsou zde přijatelné.  

Cenu místního volání jsme za tři roky nedokázali vůbec určit. Po několika místních hovorech se kredit 

nesníží buď vůbec, nebo pouze o pár Lempir. Cena volání do ČR vychází na 3-5 LPS (3-5 Kč) za minutu. 

Internet se platí jednorázově na den, týden nebo měsíc a jeho aktivace odečte z vašeho kreditu 

příslušnou sumu peněz. Ceny za internet v mobilu jsou následující: 

- Cena na den 40 LPS (500 MB dat) 

- Cena na týden 200 LPS (2 GB dat) 

- Cena na měsíc 600 LPS (5 GB dat) 

Aktivace internetu se provádí vždy odesláním SMS na číslo 0101.  
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Chcete-li internet aktivovat na jeden den, odešlete SMS s textem DIA. Chcete-li aktivovat internet na 

týden, odešlete SMS s textem SEMANA. 

Nabíjení kreditu 

Místní operátoři fungují v souladu s místní mentalitou a díky svým zkušenostem systémem „nejdřív 

zaplať, pak volej jak chceš“. Měsíční tarifní program nelze na Roatánu běžně získat. Dobíjení kreditu 

funguje velmi jednoduše tak, že navštívíte s penězi prodejnu operátora, kde vám místní expert kredit 

za peníze navýší, nebo si koupíte nabíjecí kuponky v hodnotě 100 LPS (100 Kč). Tyto stírací kupóny 

koupíte v podstatě všude. K dispozici jsou na 4 zdejších benzinkách a ve všech možných obchodech 

ve městech. Stačí pouze hledat logo operátora. 

Proces nabíjení kreditu z kuponu je trochu krkolomný, ale dá se to bez problémů zvládnout. V prvé 

řadě je dobré si při stírání ochranné vrstvy, která překrývá mnohamístný kód, nesetřít i kód samotný, 

což jde velmi snadno. Dostanete-li se do fáze, že lze kód přečíst, postupujte podle návodu na kupónu. 

Princip spočívá v tom, že naťukáte setřený kód a zvolíte volbu „volat“. Pokud jste postupovali 

správně, obdržíte SMS, která vás španělsky informuje, že byl kredit navýšen. 

Kdykoliv můžete zjistit, kolik kreditu vám ještě zbývá. Stačí pouze „zavolat“ na číslo #123# a obratem 

se na displeji zobrazí informace o zůstatku. 

Ještě pár drobností 

Při cestování po ostrově je vhodné telefon mít. Minimálně se tak pojistíte proti nečekaným 

problémům s autem nebo jiným případným nepříjemnostem. Delegátům C.A.T.S. - Roatan.cz se vždy 

dovoláte na jejich místní čísla a můžete být tím pádem zachráněni nebo vyloveni. 

Chcete-li se skutečně odříznout od všech pracovních povinností a připojení na internet si nezajistíte, 

je vám bezplatně k dispozici lokální wi-fi, na kterou se můžete kdykoliv připojit v hospodě, kterou 

máme v Czech Village. 

Ti z vás, kteří musí zůstat i v průběhu dovolené na vlastním mobilním čísle, mohou být nemile 

překvapeni. Občas se stává, že nefunguje roaming a z českého čísla si zde nezavoláte. (V roce 2012 

zde například fungovalo volání ze SIM T-Mobile CZ, v roce 2013 to již možné nebylo.) Pokud roaming 

fungovat bude, připravte se na skutečně vysokou cenu. Problém vysoké ceny lze řešit tím, že 

zůstanete pouze na příjmu na svém „českém“ pracovním telefonu a pro odchozí volání se vybavíte 

nějakým starším přístrojem, do kterého vložíte místní SIM. 

 

C.A.T.S. - CENTRAL AMERICAN TRAVEL SERVICE, S.A. 

Kontakt pro zájemce o ubytování: 

Ing. Andrea Sasínová, +420 603 276 378, andrea@roatan.cz 

Kontaktní adresa v ČR: 

Poděbradova 133, Brno, 612 00 


