
Úvod
Cestovní ruch dnes patří mezi významná odvětví světové ekonomiky. Je jedním z 

hlavních zdrojů příjmů různých zemí světa.  Z ekonomického hlediska se turismus řadí do 

terciálního sektoru, do odvětví služeb. 

Ve 20. století se na základě zvýšeného zájmu o tuto činnost objevil název masový 

turismus. Pro cestování se ustálil název cestovní ruch. Co vlastně znamená cestovní ruch a 

kam jej můžeme zařadit?

Pojmem cestovní ruch se rozumí aktivity, které lidé uskutečňují během svých cest a 

pobytů  na  místech  odlišných  od  svého  trvalého  bydliště  po  dobu  kratší  než  jeden  rok. 

Motivem cesty může být práce nebo také zábava, apod.  1 

Cestovní ruch se může dělit na několik kategorií. Existuje domácí cestovní ruch a 

zahraniční  cestovní  ruch.  Domácím cestovním ruchem se rozumí,  že obyvatelé  navštěvují 

různé památky a místa ve svém státě. Mezinárodního cestovního ruchu se účastní lidé, kteří se 

vydávají za hranice země, ve které žijí, například na dovolenou.

Dále  se  cestovní  ruch  zaměřuje  na  zájezdy:  pobytové,  poznávací,  sportovní,  se 

zaměřením na agroturistiku – aktivní pobyt na venkově, apod.

Cestování je dnes běžnou součástí života každého člověka. Lidé mají dostatek peněz 

a volného času,  aby se mohli  podívat do kterékoliv země na světě.  V minulosti  tomu tak 

nebylo.  Avšak,  díky  cestovatelům,  kteří  se  účastnili  expedicí  do  různých  zemí  a 

zaznamenávali své poznatky do deníků a cestopisů, se lidé, jež neměli tu možnost vycestovat 

mimo svou zemi,  mohli dozvědět o různých místech. 

Informace obsažené v cestopisech autorů pocházejících ze Severní Ameriky, kteří 

navštívili  Kubu, byly velmi přínosné pro tuto práci. Na jejich základě bylo možné popsat 

způsoby cestování na Kubu a stylu života na tomto ostrově v minulosti a udělat si představu, 

jak se ostrov v průběhu dvou století postupně proměnil do současnosti. 

Práce neopomíná vývoj turismu na ostrově v době, kdy se na Kubě dostal k moci a 

tím  k výkonu  nejvyšších  funkcí  Fidel  Castro.  Na  základě  jeho  příkazů  se  Kuba  a  život 

obyvatel tohoto ostrova změnily. V práci se také zmiňuje těžký život černochů, kterým jejich 

barva pleti způsobila mnoho problémů. 

Vývoj cestovního ruchu na Kubě je doplněn o devadesátá léta, která byla pro Kubu 

přelomová. V této době na ostrov začalo postupně jezdit stále větší množství turistů, začaly se 
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stavět  nové  hotely,  restaurace  a  opravovat  infrastruktura.  Příjmy  z cestovního  ruchu  se 

zvyšovaly a staly se významnou součástí státního rozpočtu.

Turismus  i  na  Kubě  vytváří  mnoho  nových  pracovních  míst  pro  vysoce 

kvalifikované  odborníky  i  pro  lidi  s nižším  vzděláním.  Aktivity  spojené  s turismem 

vykonávají cestovní kanceláře, hotely i restaurace, které si na práci najímají pracovníky na 

dobu neurčitou, ale také na dočasnou pracovní dobu, na tzv. sezónní práci.2

Díky vzrůstající oblibě cestování vznikly organizace pro cestovní ruch, které mají za 

úkol propagovat země jako atraktivní turistické destinace na domácím, ale i na zahraničním 

trhu. Organizace obvykle spadají pod Ministerstva pro místní rozvoj jednotlivých zemí světa. 

Tato práce využívá informací ministerstva, pod které spadá kubánský cestovní ruch. 

Na  Kubě  byl  v roce  1994  vytvořen  MINTUR  neboli  Ministerio  de  Turismo,  který  má 

propagovat cestovní ruch této země ve světě. 

Ostrov Kuba je na cestovním ruchu závislý, turismus tvoří velkou část příjmů do 

státní pokladny, a proto její vládní představitelé investují do tohoto odvětví mnoho peněz. 

Práce se v posledních kapitolách zaměřuje na pozitivní i negativní stránky života na 

ostrově. Informuje zahraniční turisty o součásti turismu - sexuální turistice.
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