
 

Chystáte se do Černobylu a 

přemýšlíte, jak vyzrát nad drahým 

voláním a mobilními daty? 
 

Sice z Kyjeva do Černobylu jezdíme mikrobusem, který má wifi, ale pokud byste chtěli mít 

možnost na Ukrajině levně volat domů a mít standardně mobilní internet v telefonu, tak 

čtěte dále, třeba se vám náš tip bude hodit. :-) 

 

To že jsou čeští operátoři drazí víme všichni a ceny jejich roamingových služeb v zemích 

mimo EU jsou vyloženě astronomické, kdy například na Ukrajině není problém dát za 

odchozí hovor do Česka 35 Kč za minutu a 500 Kč za pár emailů, pokud si zapomenete 

deaktivovat mobilní data v roamingu, tak jako se stalo jednou mě. :-D 

 

Pokud se na Ukrajině plánujete pohybovat převážně v Kyjevské oblasti, kam kromě 

hlavního města patří i Černobyl, tak doporučuji si pro lepší pokrytí mobilním signálem 

pořídit předplacenou simkartu od Kyivstar.ua, kterou seženete např. v trafice v přepočtu i 

za necelých 50Kč (bez úvodního kreditu). Pokrytí signálem v Kyjevě je bez problému, a to i 

v případě LTE sítě, avšak v samotné Černobylské zóně počítejte s častou ztrátou signálu a 

prakticky jen s EDGE připojením, což u jiných operátorů není bohužel lepší. 

Tak jako naši operátoři, má i Kyivstar různé předplacené tarify a při koupi simkarty se 

proto dívejte, s jakým tarifem předplacenku kupujete, abyste pak nemuseli někdy celkem 

složitě přecházet na jiný tarif.  Kyivstar navíc rozlišuje regiony (obdoba našich krajů), ve 

https://kyivstar.ua/


kterých se mohou jednotlivé tarify lišit. Operátor však nabízí i 4 celostátně platné 

předplacené tarify – viz obrázek níže, nebo stránky operátora https://kyivstar.ua/en/mm 

 

 

Předplacené tarify Kyivstar platné pro celou Ukrajinu 

https://kyivstar.ua/en/mm


 

 

Jak můžete vidět, tak i za úplně nejvyšší předplacený tarif Максимальний Безлім 

(Maximum Unlim) s neomezeným LTE internetem (naměřil jsem 12 Mbit/s oběma směry) a 

300 volnými minuty, které můžete klidně využít i pro volání do Česka, dáte v přepočtu 

přibližně 300Kč s platností služeb 4 týdny. V balíčku najdete navíc dvě simkarty, kdy jednu 

si dáte do mobilu a druhou (pouze datovou) třeba do tabletu, nebo se podělíte s 

kamarádem, ať má taky internet. 

 

 

 

Aktivace simkarty je snadná. Pokud najdete v balíčku 2 simkarty, tak vložte do mobilu 

simkartu na niž je azbukou napsáno: OCHOBHA a zapněte jej. Pin najdete na kartičce se 

simkartou (obvykle 1111). Chvíli počkejte až se mobil přihlásí do sítě a vytočte kód *111#. 

Hotovo, aktivováno. 

A teď pozor. Simkarta se prodává bez kreditu, avšak je možné, že budete mít na přivítanou 

zdarma aktivní internet, proto pokud nebudete potřebovat s kartou volat, nemusíte nic moc 

řešit – bohužel netuším, jak dlouho úvodní internet jede, ale kolegovy jel 5 dní. V případě, 

že budete chtít mít jistotu, že vám internet pojede nebo budete chtít volat, tak si budete 

muset zakoupit kredit v hodnotě balíčku, jehož cena závisí na zakoupené sim (např. u 

tarifu Maximum Unlim stojí balíček internetu s voláním 300 hřiven). 



Na dobití kreditu máte 2 snadné možnosti: 

• Tou první je zakoupení kreditu pomocí platební karty na stránce operátora: 

https://pay.kyivstar.ua/en/. Pro dobití stačí zadat telefonní číslo dobíjené simkarty 

(najdete na kartičce se simkartou), informace o platební kartě a požadovanou 

částku. Tuto možnost mám několikrát vyzkoušenou a funguje bezchybně a 

bezpečně. 

 

• Druhou možností je použít platební terminál… těch je všude dost i na místech, kde 

byste to nečekali a krom dobíjení kreditu na nich mohou Ukrajinci platit i účty za 

elektřinu, složenky apod. Terminály mají různé barvy – šedé, červené, zelené… a 

výhoda u nich je, že můžete platit bankovkami. Zde si zvolte jazyk, službu dobíjení 

– Kyivstar, zadáte telefonní číslo, požadovanou částku a potvrdíte. Pak už jen 

stačí naplnit automat požadovanými bankovkami a máte dobito. 
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