Barokní mozaika
u nás asi 1650 - 1780

• Velkou část Evropy zasahuje třicetiletá válka (1618-1648), která je jednou z největších katastrof v historii českých zemí - země je mnohonásobně pleněna, zanikají některá sídla (převážně v horších přírodních
podmínkách), z 1,4 milionů obyvatel přežije toto období pouze 800 tisíc.
• Reakcí je návrat k hledání nadpozemského smyslu života (křesťanství, baroko).
• Následující rozvoj v 18. století znamená velkou stavební činnost ve městech, pokrok v zemědělství –
nové postupy a plodiny (brambory, kukuřice a jetel).
• Rozvíjí se podnikání šlechty – panské mlýny, pivovary, sklárny atd. Vznikají první manufaktury.
• Baroko nemá rádo divočinu, příroda musí být pod kontrolou. Barokní sloh komponuje celou krajinu.
• Bezpečná mírová doba umožňuje stavbu zámků s otevřeným dvorem a přímým spojením se zahradou.
• V krajině se objevuje množství kostelů, křížů, Božích muk, kapliček a soch svatých, jež se stávají součástí
náboženských poutí. Významný prvek tvoří rybníky, zvláště v jižních Čechách.
• Lesy často trpí pastvou dobytka a stávají se z nich řídké porosty. Kvalitnější lesy zůstávají pouze v neobydlených částech pohoří, i ty se však těží pro potřeby hutí a skláren.
• Ke konci 18. století dochází k maximálnímu odlesnění krajiny, které přesahuje dnešní úroveň.
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