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Sudy u Kosoře
O lokalitě

Pod Kosoří se rozkládá komplex opuštěných lomů, které se nazývají „Sudy“ a to podle bizarních skalních
útvarů, které sudy tvarem připomínají. Na tělesech jednotlivých skal je přitom zřetelně vidět vodorovná
vrstevnatost. Na té se zřejmě podílela vodní eroze, ale princip vzniku „kamenných sudů“ nebyl dosud
přesvědčivě objasněn. 

V lomu pod skálami najdeme šedavé jemnozrnné – tzv. dvorecko-prokopské - vápence, v nichž se
nacházejí zbytky trilobitů (nejčastěji jejich ocasní štíty) a mlži.

Lokalita je vzdálená cca 850 metrů od zastávky MHD V Sudech Vyhlídka na Sudy vzdálená asi 900 m od
zastávky příměstského autobusu Kosoř. Parkování u lokality je možné  

Online obsah

Jízdní řády

Zobrazte si aktuální odjezdové
tabule zastávky V Sudech a
Kosoř  (služba aplikace PID.cz).

Zastávka 
Zastávka 

V Sudech
Kosoř

Mapy

Zobrazte si lokalitu na online
mapě mapy.cz nebo na mapách
Google.

Lokalita na 
Lokalita na 

Mapy.cz
Google mapách

Videoprůvodce

Prohlédněte si video průvodce
lokalitou a krásné pohledy na
Sudy z našeho  YouTube kanálu.

Video 
Pohledy na 

Sudy u Kosoře
Sudy a Černou rokli

https://pid.cz/zastavkova-tabla/?stop=V+sudech&stanoviste=
https://pid.cz/zastavkova-tabla/?stop=Koso%C5%99&stanoviste=
https://mapy.cz/s/ranezumoge
https://drive.google.com/open?id=1uurgDT-O4bBDaH2urVsfFI1nGoot2GN8&usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YxntEuB4O9A
https://www.youtube.com/watch?v=YxntEuB4O9A


Co zde můžete najít

, velikost nálezu  cca 5 cm. Mlž Královna

Tento mlž byl pojmenován Joachimem Barrandem, kterému můžeme děkovat i za další poetické vědecké
názvy některých zkamenělin. Z dalších jsou třeba Vlasta nebo Panenka. Jiný český unikát, mlž Babinka
prima, vděčí za své jméno své hospodyni - matce Jana Nerudy, která  mu pomáhala s češtinou.



, ocasní štít, velikost nálezu cca  5  cmTrilobit Odontochile

Obsáhlý popis tohoto trilobita ve videoprůvodci
Tohoto i další trilobity detailně popisuje videoprůvodce. Načtením QR kódu vlevo si
můžete spustit přímo .tuto část videa

https://youtu.be/YxntEuB4O9A?t=150


,  velikost nálezu  cca 1 - 2  cmTrilobit Conoparia convexum



, velikost nálezu  cca 1 - 2 cmTrilobit Leonaspis



, velikost nálezu  cca 3 - 5 cmTrilobit Phacops



, velikost nálezu  cca 2 - 5 cmTrilobit Phacops

Stočení trilobiti jsou poměrně vzácným nálezem. Tito živočichové se stáčeli v nebezpečí. 
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