
Biomatematický model 2008 – Kopanina 
Při závěrečné sedmé KPO – Časovce do kopce pošesté promluvil BMM. Letos se skromnější, ale o to pravidelnější účastí jezdců, zato 
však se vstupními hodnotami z optimálních tratí. Pošesté letos měli jezdci k dispozici teoretické časy (pBMM) před startem posledního 
dějství poháru na Kopanině a popáté jsme tyto hodnoty s předstihem umístili i na web do sekce časovky. Po závodě vstupuje do hry 
souhrn vnějších vlivů, pomocí kterého vytváříme ještě přesnější aBMM a ten již naprosto konkrétně vypovídá o tom, komu se dařilo a 
komu míň, kdo šel do extrému a kdo se přijel projet, vše vztaženo k osobním předpokladům jezdce. Jak se tedy jezdcům dařilo s ohledem 
na svoji výkonnost bojovat s běžícím chronometrem? 

jméno tým ročník
dosažený 

čas pBMM aBMM 
lepší než 

aBMM 
horší než 

aBMM 
Bartoš Tomáš H.I.C. 1968 9:53,82 9:51,30 09:56,14 00:02,32   
Bartošová Lenka H.I.C. 1978 11:40,42 11:36,60 11:42,30 00:01,88   
Hraba Pavel CKKV 1947 11:05,76 11:20,60 11:26,17 00:20,41   
Jelínek René KPO 1979 8:55,67 9:26,80 09:31,44 00:35,77   
Kadlec Rudolf KPO 1984 9:02,30 9:05,20 09:09,66 00:07,36   
Klos Jaroslav S.C. Kladno 1977 9:42,59 10:24,70 10:29,81 00:47,22   
Kvasnička Miloslav MKV Sport 1963 9:58,71 10:02,70 10:07,63 00:08,92   
Kvasnička Tomáš MKV Sport 1990 10:32,05 10:29,20 10:34,35 00:02,30   
Marhold Pavel KPO 1979 10:02,97 9:21,00 09:25,59   00:37,38
Paukert Josef H.I.C. 1976 11:23,34 10:44,30 10:49,57   00:33,77
Pokorný Roman Pijas 1963 9:53,50 9:49,60 09:54,42 00:00,92   
Sladký Jiří KPO 1967 9:37,71 9:25,20 09:29,82   00:07,89
Štefan Ladislav KPO 1955 11:32,79 10:39,50 10:44,73   00:48,06
pBMM - pasivní Biomatematický model - teoretický čas, za který by měl konkrétní jezdec danou trať zajet - k dispozici na webu KPO a před závodem na infopanelu 
aBMM - aktivní Biomatematický model - hodnota dopočítaná po závodě, zohledňující např. povětrnostní podmínky, stav tratě a jiné vlivy při závodě 

 

Závěrečný závod X. ročníku poháru KPO Časovek do kopce proběhl v samém závěru cyklistické sezóny 2008 za ideálních podmínek 
s hojnou účastí závodníků. Už vícekrát jsme se přesvědčili, že právě na Kopanině se rozhodovalo. Drobné vibrace, kterými mnozí jezdci 
těsně před startem rozechvívali startovní bránu, vypovídaly jednoznačně o ještě větším soustředění a předstartovní nervozitě než obvykle.  
Aktivní BMM tentokrát hodnoty, které byly k dispozici před závodem, tentokrát prakticky nezměnil. Co říkají výsledky?  
Ve skvělé formě přijel na Kopaninu Jaroslav Klos (SC Kladno) a z pohledu BMM předvedl výkon dne. Naopak epilog poháru vůbec nesedl 
domácímu Láďovi Štefanovi (KPO), který se jen těžko dostával do tempa a modelovaný čas, který u něj předpokládal výkon lehce nad 
jeho loňským osobákem, mu vypršel ještě daleko před cílovou páskou.  
  
Na komentáře, připomínky a názory k BMM se těšíme na našem mailu bmm@kpo.cz 
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