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     6.3.1 Česká krajina i obyvatelstvo na počátku novověku 

 

     V Evropě se po r. 1500 příznivě projevila vlna přechodného oteplení klimatu. V Českém 

království se šťastně prolnula s hospodářským oživením po husitské éře.  

     Do Českých zemí proniklo od jihu pěstování náročnějších plodin (meruněk, broskví, 

melounů…), jsou zakládány rozsáhlé zahrady se skleníky a pařeništi, rozmach zažívá celé 

ovocnářství (především pěstování jabloní, švestek aj.), které se již běžně věnuje šlechtění nových 

odrůd. Oblíbenými se stávají bylinkové zahrady. Roste produkce potravin, jež se dokonce 

exportují (jiné, atraktivní se ovšem dovážejí); České země vyvážely obilí i ovoce. Rozšířilo se 

pěstování chmele a začala mezinárodní sláva českého pivovarství.   

 

     Poprvé od přelomu přemyslovské a lucemburské éry přibývá obyvatel, a to nejen vyšší 

porodností a nižší úmrtností (zkvalitňuje se lékařská péče i pravidla hygieny), ale také 

přistěhovalectvím především z německých států, které strádají nestabilitou kvůli náboženským 

válkám. Počet obyvatel Českých zemí v 16. století výrazně překročil hranici 2 milionů osob. 

 

Jedním ze symbolů českého raného novověku se stal vodní 

zámek Červená Lhota. 

 

     Opět se rozběhla kolonizace. Tentokrát se jejím cílem 

stávají především hory: jsou zakládány i ty osady, které 

dnes slouží jako lyžařská centra. Neobydlené zůstaly již jen 

nejvyšší či jinak odlehlé horské oblasti.  

     Tato pozdní kolonizace se pronikavě liší od starších 

etap. Jejím cílem již není rozšiřování orné půdy, ale práce 

v lese, chov dobytka, těžba nerostů, sklářská a 

železářská výroba. Mezi podhorskými pěstovanými plodinami je výrazně zastoupen len; spolu 

s chovem ovcí dal základ místní textilní výrobě. České sklářství i tkalcovství si záhy vydobyly 

nadregionální proslulost. Přibývají také hornická města, zpravidla s německým obyvatelstvem;   

16. století je posledním stoletím s rozsáhlou českou těžbou stříbra.   

     Ubývá neprostupný pohraniční hvozd a s ním i lovná zvěř, pro niž se nyní ve vnitrozemí zřizují 

obory. Pro krajinu v Čechách se stávají příznačnými rybníky a celé rybniční soustavy; chov a 

konzumace ryb získávají značný hospodářský i gastronomický význam.  
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