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Poskládej si: Binární korálkový náhrdelník nebo náramek 

Do rukou se Vám dostala našem unikátní korálková stavebnice na procvičení 
chápání binární soustavy, která tvoří základ pro veškeré programování. 

S pomocí této sady si můžete vytvořit náramek nebo náhrdelník se svým 

jménem nebo přezdívkou. Ze sady 144 dodaných korálků lze vytvořit libovolné 

jméno o délce devíti znaků bez diakritiky.  

Obsah balení 

• 144 korálků (72 tmavých a 72 bílých) 

• pruženka na navlékání 

• sada navlékacích kostek s abecedou 

• návod 

Jak na to 

Nejdříve se rozhodněte, jaké jméno byste na náramku či náhrdelníku chtěli. 
Nebojte, skládání lze se sadou opakovat.   

Obvyklá délka náramku je 17-18 centimetrů. Při průměru 0,6 milimetrů na 

korálek to znamená, že na náramek lze poskládat pouze 3-4 písmenné slovo. 

Nebo jej lze připravit dvojnásobně delší a výsledek si omotat kolem ruky 
dvakrát. 

Optimální délka náhrdelníku je ca 45 centimetrů, tedy právě našich devět 

písmen. V případě, že je jméno skládajícího kratší, lze okolní prostor 

vyplnit kuličkami s jiným významem (například speciálními znaky nebo 
mezerou) nebo je nechat volné.  

Průměr průvleku je dostačující pro pohodlné navlékání a pruženka má dobrou 

pevnost, aby k tomu nebyly potřeba další nástroje. Pokud některé korálky 

nelze navléknout, je dírka z výroby zalepená. Stačí ji protáhnout s pomocí 
jehly.  

Aby náhrdelník vypadal dobře, každé písmeno uvodíme kostičkou s jeho 

reálnou reprezentací. Poté navlečeme osm tmavých a bílých kuliček podle 

tabulky a zvoleného písmene. Po dokončení pruženku zavážeme na uzel a 
náramek či náhrdelník máme hotový. 

  



Písmena a jejich převod na binární soustavu 

Trocha teorie 

Každé písmeno a znak, který používáme, je součástí takzvané ASCII tabulky. 

Jedná se o kódovou tabulku, kde každému takovému znaku na klávesnici 

odpovídá číselný kód od nuly do 255. S využitím číselné reprezentace už lze 
pak snadno z desítkové soustavy převést číslo na binární. Pokud byste to 
chtěli udělat sami, přikládáme nejdříve základní tabulku ASCII znaků. 

Pokud si chcete libovolný znak ASCII ověřit na vlastní kůži, můžete 

jednoduše tak, že podržíte levý ALT a k němu na numerické klávesnici 
napíšete číslici, tedy například pro velké A stačí ALT+65 

 

Jak převádět desítkovou soustavu na binární číslo? 

Stačí číslo dělit dvojkou a pokaždé si zapsat zbytek dělení dvojkou, tedy 

jedničku nebo nulu. Když tedy zůstaneme u našeho příkladu s velkým písmenem 
A, tak to má hodnotu 65: 

Číslo 
Výsledek 

dělení 2 
Zbytek 

65 32 1 

32 16 0 

16 8 0 

8 4 0 

4 2 0 

2 1 0 

1 0 1 
 

Výsledek se čte odspoda nahoru, pokud 

je kratší než 8, doplníme na začátek 

nuly: 

01000001 
  



Písmena a jejich přepis v binární soustavě 

Pokud nechcete zkoušet své počtářské schopnosti, můžete využít naši tabulku 
a přepsat písmena do binární soustavy rovnou: 

 


