ROZŠIŘOVÁNÍ CUKROVÉ TŘTINY
Globální rozšíření velmi úspěšného zemědělského produktu, které probíhalo v rozpětí 8 000 let,

avšak po kolonizaci Ameriky Evropou došlo k jejímu výraznému urychlení – cílem mapy a dalších
souvisejících aktivit je upozornit na souvislosti mezi hospodářskými aktivitami, globálními
lidskými událostmi a prohlubováním nerovností, a také obecněji rozvíjet schopnost porozumět a
identifikovat propojení mezi časovými obdobími, prostory a událostmi.

Podívejte se na mapu, která zobrazuje rozšíření hranice pěstování cukrové třtiny.
Následně uveďte v chronologickém pořadí fáze rozšíření cukrové třtiny na světě a
vyplňte tabulku.

ČASOVÉ OBDOBÍ (KDY?)

MÍSTO (KDE?)

6000 př. n. l.
................

Indonésie
..................

Nyní načrtněte čáry spojující období a místa s fázemi šíření cukrové třtiny. Co nám
toto propojení prozradí?

PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ TEXT, KTERÝ PŘEDSTAVUJE PROCES ROZŠÍŘENÍ
PĚSTOVÁNÍ CUKROVÉ TŘTINY PO SVĚTĚ.

Cukrová třtina vypráví příběh o propojení světových regionů a dramatické proměně pracovních podmínek lidí. I když
jsme si zvolili cukrovou třtinu, globálnímu charakteru lidských dějin nám může pomoci porozumět i bavlna.
Když v 7. století n. l. expandovala arabská říše, cukrová třtina se rozšířila jako sladidlo. Vzhledem k tomu, že byla
považována za luxusní produkt, mnoho regionů chtělo produkovat vlastní cukr. V blízkosti Perského zálivu a na
několika ostrovech ve Středozemním moři vznikaly cukrové plantáže, ale pěstování a zpracování cukru bylo stále
obtížné a vyžadovalo velké množství pracovníků a úsilí, bylo tedy náročné na pracovní sílu. Ve 14. a 15. století vzrostl
zájem o cukr v Evropě a nové plantáže byly vybudovány i ve Španělsku
a Portugalsku. Znalosti o cukrové třtině i cukrová třtina samotná cestovaly společně s prvními portugalskými
kolonisty, nejdříve na ostrov Svatý Tomáš v Atlantském oceánu a poté do Jižní Ameriky, Brazílie a Karibiku.
Na plantážích cukrovou třtinu pěstovali a cukr zpracovávali černošští otroci: „černá práce, bílý cukr“. Vzhledem
k tomu, že cukr slavil obrovský úspěch, generoval vysoké zisky a obchod ovládali Nizozemci, Britové a Francouzi, stal
se zbožím, díky kterému se tyto plodiny a související pracovní síla i zemědělské techniky staly součástí obchodního
systému propojujícího tři kontinenty. Středobodem globálního obchodu s cukrem byl Atlantik.
V 18. století se cukr těšil neuvěřitelné oblibě. Používal se ke slazení hořkých nápojů, jako je káva, čaj nebo kakao.
Populární se stal také rum, což je fermentovaný nápoj vyrobený z vedlejších produktů vzniklých při zpracování
cukrové třtiny. Cukr byl od 16. do 19. století pojícím prvkem transatlantického obchodu. Černošští otroci z Afriky byli
násilně přesunuti na americké plantáže a produkty plantáží, jako je cukr, byly vyváženy do Evropy. Naopak z Evropy do
Afriky se vyvážely produkty, jako je železářské zboží a oblečení, a Afrika získávala z Ameriky rum.
Globální obchod výrazně změnil zemědělskou produkci po celé zeměkouli, protože rozšířil rostliny a zvířata na
kontinenty, kde se dříve nevyskytovaly. Tento proces probíhal pomalu. Začal v 16. století, kdy se rozšířily některé říše
a nové hranice začlenily nové skupiny lidí a prostory. V dalším tématu se podíváme na to, jak se cukrová třtina
přesouvala do různých světových regionů a zásadně tím proměnila životní prostředí, životy lidí i pracovní podmínky.
ZDROJ: Van Haute a Bernardi: Světové dějiny lidstva

NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ Z TEXTU ZAŠKRTNĚTE TVRZENÍ, KTERÉ JSOU PODLE VÁS
PRAVDIVÁ.

Pěstování cukrové třtiny radikálně změnilo přírodní krajinu.
Pěstování cukrové třtiny způsobilo sociální nerovnosti.
Pěstování cukrové třtiny přineslo dělníkům na plantážích bohatství.
Pěstování cukrové třtiny změnilo sociální návyky.

POROVNEJTE MAPU Z DRUHÉHO SLIDU S MAPOU POD TÍMTO ODKAZEM:
https://www.mapsofworld.com/world-top-ten/sugar-cane-producing-countries.html,
CO JSTE ZPOZOROVALI U NÁRODŮ, KTERÉ V MINULOSTI PĚSTOVALI CUKROVOU TŘTINU
A U NÁRODŮ, KTERÉ PĚSTUJÍ CUKROVOU TŘTINU NYNÍ?

