
Budějovické nákolníky
Projděte se historickým centrem a trochu se porozhlédněte po nárožích a vjezdech 
do domů. Zjistíte, že se tu nachází spousta zajímavých nárožních kamenů...

Na zdi nad kamenem naleznete 
etalon délkové míry
A = ciferný součet počtu 
písmen v názvu délkové míry

Toto nároží je chráněno několika
nárožními kameny
C = celkový počet kamenů

Naproti přes ulici je dům 
s nárožním arkýřem
E = počet slepých oken v 
prvním patře tohoto domu

Ve zdi nalevo od kamene je 
velké okno s kovanou mříží
F = počet svislých prutů mříže

Nad tímto nákolníkem je arkýř
D = počet oken v arkýři

Na arkýři nad vchodem do domu
naleznete na fasádě letopočet
B = ciferace letopočtu

V jedné úzké uličce naleznete 
několik nákolníků nedaleko od sebe. 
Spočtěte všechny kameny po obou 
stranách uličky od jednoho krajního
kamene ke druhému.
G = počet všech kamenů včetně 
obou krajních (sudé číslo)

Na zdi nalevo od kamene je 
kovová tabule, na které je v 
textu uvedeno jedno číslo
H = ciferace čísla na tabuli

Nalevo od nákolníku je v
kamenném soklu domu několik 
úzkých obdélníkových otvorů
I = počet těchto otvorů

Na zdi vlevo od kamene je několik
kovových tabulek. Vás zajímá ta,
která je nejníže z nich.
J = ciferace trojciferného čísla
v horní části tabulky

Naproti tomuto kameni je 
kovová černobílá tabulka s údajem
ve tvaru CB-XXX
K = ciferný součet čísla XXX

Napravo od kamene je okénko do
sklepa s dvířky z železných pásů
spojených kovanými nýty
L = ciferace počtu kovaných nýtů



Podél domu, který je na nároží chráněn 
tímto kamenem, je několik dalších nákolníků
M = celkový počet nákolníků podél domu

Na domě, na jehož nároží je 
tento kámen, je několik držáků 
na vlajku (tulejí)
N = počet tulejí na fasádě

Tyto kameny chrání vjezd do vrat
jednoho domu, ve kterém 
je kavárna
O = počet klepadel na vratech

První patro domu je trochu 
předsunuté směrem do ulice
a je podepřeno několika krakorci
Q = počet krakorců

Nade dveřmi do domu je skleněná 
výplň složená z několika částí
R = ciferace počtu skleněných 
tabulek výplně

Na fasádě domu najdete letopočet
napsaný římskými číslicemi
P = ciferace letopočtu

Na zdi nad tímto nákolníkem
je několik zcela nečitelných 
plechových tabulek
S = počet plechových tabulek

Na dveřích vedlejšího domu jsou 
mříže s pozlacenými ozdobami
T = počet velkých zlatých listů

Dům, jehož nároží chrání tyto 
kameny a ještě dva další, 
mají přízemí pod úrovní vozovky
U = počet všech dveří do 
těchto tří domů (liché číslo)

Kontrolní součet všech čísel A až U je rovných 100.

Vzorec pro výpočet finálních souřadnic:

N 48° 5(G).(A*B*C*D + E*F - G*H + I + J)’
E 014° 2(T).(K*L + M*N*O*P*Q + R - S*T + U)’
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