O Krajina Libereckého kraje se začala před 600 miliony let vytvářet na dně oceánu,
kdy se oceánská deska postupně zasouvala pod sousední kontinent.

Zasouvající se oceánská deska však do zemského pláště pod kontinentem zatáhla
i vodu, která umožnila vznik granitové (žulové) taveniny. Žulové magma pak před
540 miliony let proniklo do klínu seškrábnutých sedimentů, kde utuhlo. V té době se však
již naše oblast nacházela o něco severněji, asi na 40° jižní šířky. Celé pobřeží bylo během
dalších dvaceti milionů let vyzdviženo nad hladinu oceánu, kde na něj působila eroze.
V období mezi 520 a 330 miliony let bylo erodované bývalé pobřeží opět zatopeno oceánem.
Kůra zde byla roztahována, a v důsledku těchto tahů se rozlámala. Blíže k povrchu se před
přibližně 515–475 miliony let drala další granitová magmata. Na mořském dně se vylévaly
bazaltové (čedičové) lávy. Před asi 400 miliony let však celou oblast začalo ovlivňovat
postupné přibližování dvou superkontinentů: Laurussie a Gondwany. Oceán mezi těmito
dvěma superkontinenty postupně zanikal a srážka obou kontinentů vyvolala variské
vrásnění. To nezačalo v celé oblasti najednou, ale postihovalo dílčí zóny postupně
a trvalo až do doby před přibližně 340–330 miliony let. Zvrásněné a metamorfované
(přeměněné) horniny těchto nejstarších etap vývoje najdeme v pásu Ještědského
hřbetu a v jižním lemu Jizerských hor pokračujícím do Krkonoš.

Geologický vývoj Libereckého kraje
Pestrá geologická stavba Libereckého kraje je výsledkem dlouhého vývoje zaznamenaného
ve zdejších horninách. Abychom mohli vyprávět celý příběh od začátku, musíme se vrátit o nějakých
600 milionů let zpět, do doby pozdního proterozoika. V té době již v moři bují život mnohobuněčných
organismů, bylo to však ještě před nástupem živočichů s pevnou schránkou nebo kostrou. V té době se
severní Čechy nacházely na dně dávného oceánu, na jižní polokouli, přibližně kolem 60° jižní šířky.
Deska oceánského dna i s mořskými usazeninami se postupně sunula k pobřeží, kde se zasouvala
v takzvané subdukční zóně pod pevninskou desku s horským pásmem. Při podsouvání pevninská deska
z té oceánské seškrabávala sedimentární obal, který vytvářel rostoucí klín v místě kontaktu obou desek.
Podobný proces můžeme dnes pozorovat i na pacifickém pobřeží Jižní Ameriky.

Pro následujících téměř 200 milionů let máme jen minimum geologických dokladů. Před asi
95 miliony let však velkou část Čech zalilo křídové moře. Na dně moře se ukládaly pískovce,
jílovce a slínovce, které dnes tvoří Český ráj, Českou tabuli, ale také podloží Lužických hor.
Usazené horniny se tvořily v mělkém teplém moři (30° severní šířky), ve kterém žili vedle
mořských plazů, žraloků, rejnoků a ryb také různě velcí hlavonožci se stočenou ulitou –
amoniti. Usazování sedimentů v křídovém moři ukončila obnovená tektonická aktivita
před asi 85 miliony let. Na obnovení této tektonické aktivity pak před asi 65 miliony let
navázala také obnovená aktivita magmatická. V té době do křídových usazenin pronikla
série vulkanických žil u Českého Dubu. Postupným zvětráváním okolních pískovců
vznikla známá Čertova zeď.
Celé třetihory byly charakterizovány opakující se tektonickou a vulkanickou aktivitou.
Kromě hlavního výzdvihu Ještědského hřbetu podél lužického zlomu (ten je v morfologii
dobře patrný jako jižní ohraničení Ještědu a Kozákova) docházelo v několika etapách
k intenzivní vulkanické činnosti. Vedle čedičových láv a doprovodných úlomkovitých
sopečných hornin vznikaly také znělce. Hlavní etapa vzniku Českého středohoří
a Lužických hor se datuje do doby před 35–20 miliony let. Sopky Českého ráje pak vznikly
před 17 miliony let a nakonec ještě před přibližně pěti miliony let soptily dvě drobné
sopky na Kozákově a Prackově.

Ve chvíli, kdy polevilo napětí, vyvrásněný horský pás se vlastní vahou začal rozevírat do stran,
lámat a bořit do prohřáté spodní kůry. K tomuto procesu se před přibližně 320–310 miliony
let přidalo vmístění rozsáhlého granitového masivu. Ten tvoří dnešní Jizerské hory,
ale také podloží Liberce a Jablonce. Vyvrásněné horstvo podléhalo zvětrávání a erozi.
Erodovaný materiál se usazoval v pásu pánví lemujících jednotlivé hřbety horského pásma.
Usazování štěrků, písků, ale také uhelných slojí doprovázela vulkanická aktivita.
Výlevy čedičových láv vytvářely takzvané melafyry. Větší těleso magmatu stejného složení
jako melafyrové lávy utuhlo pod povrchem v podobě intruze gabra Košťálova v Podkrkonoší.
Mohutná erupce kyselejšího magmatu (bohatšího na křemík) před asi 298–296 miliony let
pak vytvořila polohu ignimbritu (viz horninová expozice). Soubor usazených
a vulkanických hornin z tohoto období, kdy se naše území nacházelo
přibližně na rovníku, tvoří výplň podkrkonošské pánve.

O Model permské
sopky Studenec
v Podkrkonoší – Muzeum
Českého ráje v Turnově.

O Otisk mlže
Platyceramus mantelli
z bývalé cihelny u České
Lípy dokládá bohatý život
křídového moře.
O Otisk vějíře
kapraďosemenné
rostliny Alethopteris
zeilleri karbonského stáří
z Nedvězí na Semilsku.

Mladší třetihory jsou také spojeny s tvorbou uhlonosných pánví v době před přibližně
18–15 miliony let. V Libereckém kraji jsou tyto usazeniny mladších třetihor rozšířené
hlavně v okolí Hrádku, i když uhlí se dobývá již jen na polském území.

Vmístění granitového magmatu jizerského
plutonu, severovýchodně od současného
Ještědského hřbetu, před 320–310 miliony let.

Nástup čtvrtohor s sebou přinesl střídání
chladných (ledových) a teplejších
(meziledových) dob. V etapách
ledových dob docházelo k rozšiřování
pevninského ledovce ze severní Evropy,
který zasahoval až na severní okraje
našeho území. V největším rozsahu pak
jeden z jazyků tohoto ledovce dosáhl
až do Jítravského sedla. Přítomnost
ledovců výrazně ovlivnila činnost
dávných řek, ale ledovce k nám také
dotlačily úlomky exotických hornin
ze Skandinávie a Pobaltí. Geologické
procesy pokračují v modelování
krajiny dodnes. Na strmých svazích
vznikají sesuvy, na jejich úpatí rozsáhlé
výplavové kužely a řeky neustávají
ve své erozní a transportní činnosti.
O Rekonstrukce erupce sopky Kozákov
před pěti miliony let. Olej, J. Svoboda.

