STUDENTSKÁ EXPEDICE VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
„CUBA 2015“
Nezbytnou součástí studijního programu oboru cestovní ruch Vysoké školy polytechnické
Jihlava jsou terénní praxe. V lednu a únoru roku 2015 se dvacet studentek jihlavské vysoké
školy zúčastnilo v pořadí již třetí studentské expedice VŠPJ „Cuba 2015“. V průběhu měsíce,
ve spolupráci s cestovní agenturou CUBANACAN a s akademickými pracovníky několika
kubánských univerzit, kde se připravují budoucí pracovníci v cestovním ruchu, projeli
prakticky celý ostrov.
Pobyt začal v Havaně, kde si studenti prohlédli historickou koloniální část města (Havana
Vieja), která je zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO. Projít nejrozsáhlejší
koloniální komplex v Latinské Americe trvalo téměř celý den. Při procházce městem studenti
kromě historických staveb (např. Capitolio Nacional, Plaza de la Catedral, Palacio de los
Capitanes Generales) navštívili také restauraci Floridita, kterou proslavil Ernest Hemingway a
nemocnici Hermanos Ameijeiras, kde se léčili američtí hasiči, kteří působili v New Yorku po
teroristickém leteckém útoku v roce 2001. Večer odjeli do pevnosti Fortaleza de San Carlode
la Cabaňa, kde sledovali tradiční zavírání přístavu a pevnosti v duchu koloniální doby.
Z Havany cestovali studenti na západ do provincie Pinar del Rio a odtud již směřovali
na východ ostrova. V nejzápadnější části Kuby, proslavené pěstováním nejkvalitnějšího
tabáku, se kromě pobytu v národním parku Las Terrazas a v národním parku Viňales,
proslaveném zvláštními vápencovými útvary (mogoty), koupali na korálových ostrovech Cayo
Jutias a někteří se dokonce potápěli na korálové bariéře. Jako obyvatelé vnitrozemského
státu byli velmi překvapeni pestrostí bioty korálového ekosystému.
Zajímavý byl také dvoudenní pobyt v národním parku Zapata. Je to bažinatá oblast se
střediskem Guamá. Místo je proslulé chovem krokodýlů, jejichž maso také někteří ochutnali.
Dvoudenní pobyt v hotelu při Karibském moři na mysu Ancon byl doplněn návštěvou
historického města Trinidad, které je také zapsané na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. Ve střední části Kuby, která je hospodářsky zaměřená na pěstování cukrové třtiny,
měli studenti možnost prohlédnout si původní dům plantážníka a seznámit se s postupem
práce při lisování cukrové třtiny a dalším jejím zpracováním na cukr anebo na rum.
V dalších dnech byla návštěva Sanctí Spiritu a národního parku Cayo Guilermo-Cayo Santa
Mariá s pobytem v rekreačním komplexu Cayo Coco, který vybudovali Španělé.
Od Atlantiku vedla cesta znovu na jih do pohoří Sierra Maestra a národního parku Pico
Turquino. Trek v horách byl zakončen projížďkou na koních v horském terénu, včetně
brodění řek. Zajímavým zážitkem byla návštěva místní spádové školy v malé horské vesničce
Santo Domingo pod nejvyšším vrcholem pohoří. Maličká základní škola, kam ráno mnozí
rodiče denně na koních vozí svoje děti, měla dokonce počítačovou učebnu. Několik dnů
prožili studenti v Santiagu, kde si prohlédli všechny pamětihodnosti a k odpočinku si zajeli
na pláž Siboney.
Po dvou týdnech se studenti ocitli na samém východě Kuby v národním parku Alexandra
Humboldta. Pět dnů bydleli ve městě Baracoa, což je kulturněhistorická lokalita zapsaná
na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Baracoa byla založena v roce 1511 jako

první sídlo na ostrově a v zátoce u města přistál v roce 1492 Kolumbus. V národním parku
poznávali s odborným průvodcem faunu a flóru tropů a pobřežní ekosystém. Po třech
týdnech začalo jejich poznávací putování zpět do Havany s návštěvou dalších měst a
rekreačních oblastí.
Obrázek 1: Členové expedice „Cuba 2015“
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V průběhu měsíce ujeli více než pět tisíc kilometrů, navštívili všechna provinční střediska,
místa zapsaná do Seznamu světového dědictví UNESCO a všechny kubánské národní parky.
Vzhledem k zaměření studentů na obor cestovní ruch byly do programu cíleně zařazeny
pobyty v rekreačních přímořských oblastech, např. Playa Girón, Ancon u Trinidadu,
Guardalavaca, Cayo Coco, Cayo Santa María a Varadero.
Studenti v průběhu terénní praxe zpracovávali svoje zadané tematické úkoly, pořizovali
k výstupům z elementárního výzkumu fotodokumentaci, vyslechli si odborné přednášky
kubánských profesorů a absolvovali exkurze do zemědělských a průmyslových podniků.
Samozřejmou součástí programu byly také návštěvy muzeí, míst významných historických
událostí a několik treků v náročném terénu Sierry Maestro a Parque Nacional Alejandro
de Humboldt. Překvapením pro ně byla také neplánovaná setkání s Kubánci, kdy byli pozváni
k návštěvám jejich domů. A nebyli by to studenti, aby si nezašli navečer zatancovat
na nějakou diskotéku anebo si nezašli poslechnout tradiční hudbu.
Po návratu, jak se stalo již tradicí, byli studenti pozváni na kubánskou ambasádu, kde
diskutovali s Chargé d´Affairais Félixem Leónem o jejich pobytu na Kubě. Návštěvy se
zúčastnil také rektor Vysoké školy polytechnické doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. a vedoucí

katedry cestovního ruchu RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. Zástupci VŠPJ pozvali pana
velvyslance na studentskou prezentaci, která se v aule vysoké školy uskutečnila 7. dubna
2015 za přítomnosti četných posluchačů. Účastníci expedice představili svoje projekty, které
řešili na Kubě a pro přítomné připravili soutěžní výstavu fotografií.
Obrázek 2: Beseda na kubánské ambasádě
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