
Geologická stavba Ještědského hřbetu

Z geologického hlediska je Ještědský hřbet tektonickou hrástí, která byla vyzdvižena 
podél okrajových zlomů. Hlavními zlomy, na nichž docházelo k výzdvihu, jsou sz.-jv. 

orientovaný lužický zlom, omezující Ještědský hřbet na JZ, a k němu poněkud kosý 
machnínský zlom na SV. Podél těchto zlomů došlo během několika fází výzdvihu 

(za posledních 80 milionů let) k obnažení hornin proterozoického a paleozoického 
stáří o několik stovek metrů. Zlomy směru Ještědského hřbetu a také zlomy 

na ně kolmé (SSV–JJZ) se ve třetihorách staly i přívodními drahami mladých sopek. 
Mladé tektonické procesy, související s modelováním Alp, nám tedy umožnily 

nahlédnout do hlubších pater zemské kůry, které se formovaly před více než 300 miliony 
let během variského vrásnění, provázejícího spojení kontinentů Gondwany a Laurussie 

do jednoho superkontinentu Pangey. Při pohledu na geologickou mapu je zřejmé, 
že horniny Ještědského hřbetu se dají rozdělit zhruba do tří skupin, lišících se 

horninovou náplní, stářím, metamorfním i deformačním vývojem. 

První skupinu představují horniny prekambrického (proterozoického) podkladu, 
v mapě označené červenou, růžovou a fi alovou barvou. Rozšířeny jsou v sz. části 

Ještědského hřbetu mezi Hrádkem nad Nisou, Chrastavou a severním okolím Jítravy. 
Skupinu reprezentují prekambrické až kambrické deformované žuly okraje 

lužického plutonu, staré asi 540 milionů let. Tyto žuly pronikly do prekambrického 
(asi 580–540 milionů let starého), zvrásněného a slabě metamorfovaného pláště, 

který tvoří droby (přeměněné pestré pískovce) a břidlice. Horniny tohoto podkladu 
vznikaly na severním okraji dávné pevniny Gondwany, která se v té době nacházela 

na jižní polokouli. Jejich složení odpovídá 
horninám, které dnes vznikají v místech 

podsouvání oceánské desky pod okraj 
kontinentální desky (např. v oblasti 

mezi Chilským příkopem a okrajem Jižní 
Ameriky). Po vyzvednutí prekambrických 

hornin nad úroveň hladiny moře bylo toto 
nejstarší horstvo v kambriu postupně 

zarovnáváno. Roztažení kůry usnadnilo 
průniky bazických i kyselých magmat, 

které v oblasti reprezentují deformované 
žuly a žíly bazaltů, odkryté na výchozech 

v okolí Machnína a v zářezu silnice mezi 
Jítravským sedlem a Bílým Kostelem. 

Druhou velkou skupinou jsou staropaleozoické horniny (kambrium až devon), které tvoří 
převážnou část Ještědského hřbetu. V okolí osady Panenská Hůrka nasedají na starší 
zvrásněné droby a břidlice machnínské skupiny. Jsou reprezentovány různými typy tence 
břidličnatých fylitů (v mapě znázorněny pleťově hnědými barvami) zelenavých, šedých, 
místy i tmavě černošedých barev. Typy, v nichž se střídaly laminy a pásky různého 
složení, bývají intenzivně zvrásněny. Uvnitř komplexu fylitů se vyskytují různě mocné 
polohy krystalických vápenců – mramorů, v mapě znázorněných světle modrou barvou, 
např. ve východním okolí Kryštofova Údolí. V centrální části Ještědu pak ve fylitech 
tvoří vložky různé typy světle šedých, na povrchu žlutobílých kvarcitů (metamorfovaných 
křemenných pískovců). Jelikož jsou velmi odolné, vytvářejí nejvyšší vrchol Ještědského 
hřbetu – horu Ještěd. 

Třetí skupinou hornin jsou horniny devonského až spodněkarbonského stáří, 
jež je doloženo nálezy zkamenělin z okolí Hodek, Padouchova, Františkova, Rašovky 
a Malého Vápenného. Devonské stáří vulkanických hornin (oranžové barvy v mapě, 
380–390 milionů let) z lomů na Velkém Vápenném a u Šimonovic pak potvrdilo datování 
pomocí radiogenních izotopů. Jelikož devonské a spodněkarbonské horniny spočívají 
v. od vrcholu Ještědu v tektonickém podloží starších hornin, staropaleozoické horniny 
v centrální části Ještědského hřbetu představují příkrovovou trosku nasunutou 
na mladší horniny v jejich podloží. Devonské horniny (zelenavé barvy v mapě) jsou 
reprezentovány stříbřitě šedými, slabě grafi tickými fylity s vložkami modrošedých 
krystalických vápenců, které doprovázejí kyselé, slabě metamorfované vulkanity 
ryolitového složení a převažující bazaltické lávy, přeměněné většinou na zelené 
břidlice. Spodněkarbonské horniny (šedohnědé barvy v mapě) se vyskytují jen mezi 
Jítravou a Křižanským sedlem jz. od Kryštofova Údolí. Jsou zastoupeny velmi slabě 
metamorfovanými tmavě šedými až šedočernými laminovanými břidlicemi, které 
se střídají s polohami drob (přeměněné pestré pískovce) a slepenců (zpevněné 
valounové štěrky). Přechod mezi původně jemněji zrnitými přeměněnými horninami 
devonu (břidlice a mramory) a hrubšími přeměněnými uloženinami spodního karbonu 
odráží postupný výzdvih centrálních částí vrásněného variského horstva. 

Závěrečná fáze variského vrásnění ve svrchním karbonu (před asi 320–312 miliony let) 
byla doprovázena průnikem granitových (žulových) magmat rozsáhlého krkonošsko-
-jizerského plutonu (rozsáhlé těleso magmatu utuhlého hlouběji pod povrchem). Jeho 
odkryvy jsou rozšířeny v zaříznutém údolí Nisy na území města Liberce. I když kontakt 
plutonu se staropaleozoickými horninami Ještědského hřbetu byl později přetištěn 
machnínským zlomem, je možno v okolí Machnína a Nové Vsi u Chrastavy pozorovat 
slabé kontaktní účinky plutonu na staropaleozoické a prekambrické horniny , spojené 
s růstem sytě hnědé tmavé slídy (biotitu).

Ještědský hřbet je výrazná morfologická struktura sz.–jv. směru, která se táhne od Jítravského sedla 
na SZ k sedlu Rašovka u Šimonovic na JV, kde navazuje na Kozákovský hřbet. 

Jeho délka je kolem 17 km a v nejširším místě dosahuje přes 5 km šířky. 
Nadmořská výška stoupá od Jítravského sedla z výšky kolem 450 m až k vrcholu Ještědu (1012 m n. m.), 

pak opět klesá směrem k sedlu Rašovka do výšky přes 400 m. 

O Deformace hornin 
Ještědu dokládá i tato 
vrása odkrytá v zatáčce 
silnice na vrchol Ještědu.

O Výchozy 
křemenců (přeměněných 
křemenných pískovců) 
ve vrcholové části Ještědu.

O Mikroskopický 
snímek preparátu slabě 

přeměněné devonské 
lávy. Oválný útvar je 

bublina po sopečných 
plynech.

O Horniny Ještědu 
byly deformovány 

a přeměněny během 
variského vrásnění.

O Sutě na svazích Ještědu vznikaly 
mrazovým zvětráváním během  čtvrtohor.


