
Biomatematický model 2006 - II. - Karlík 
Při druhé KPO – Časovce do kopce v Karlickém údolí přišel ke slovu také BMM. Po úvodních 
příspěvcích, kde na výkony jezdců nahlížel ze své příjemnější stránky, přichází nyní 
v nemilosrdné „aktivní“ podobě a výkony závodníků měří opravdu přísně. Jak se dařilo 
jezdcům s ohledem na svoji výkonnost bojovat s běžícím chronometrem?    
 
Prolog KPO – Časovek do kopce a 4. etapa KPO - Tréninkové Tour nám poskytly vstupní 
hodnoty pro letošní verzi Biomatematického modelu. Jeho první ostré nasazení pak připadlo, 
stejně jako loni, na nejdelší pohárovou trať v Karlickém údolí a „aBMM“ naznačuje, jaký 
recept v chladném počasí s drobným deštěm na nástrahy této tratě jednotliví jezdci nalezli.  
 

 
 
Hodnoty jistě není potřeba nějak komentovat, takže přidáme jen drobnou poznámku k vůbec 
nejrychlejší jízdě závodu, kterou předvedl Tomáš Okrouhlický (Bike team). Tady musel 
smeknout i aBMM. Přitom profilem to podle všeho tomášova trať nebyla. V úvodním 
příspěvku, rozdělujícím vrchaře a rovináře se nám původně jeho výkony kamsi zatoulaly, 
takže jeho výrazně nejvyšší hodnota ve sloupci „vrchař“ (11,67) zůstala nějakou dobu 
utajena... 
 
Těm, kteří ještě nejsou do BMM zapojeni připomínáme, že je možné zapojit se dodatečně. 
V tom případě pište na náš mail kpo@kpo.cz , kde se také těšíme na komentáře, připomínky 
a názory k BMM.  

jméno tým ročník
dosažený 

čas pBMM aBMM 
lepší než 

aBMM 
horší než 

aBMM 
Černý Vítek KPO 80 14:20,96 14:33,50 14:07,31   00:13,65
Hanousek Aleš Bike Team 74 18:02,10 18:42,60 18:08,94 00:06,84   
Hniličková Lenka H.I.C.Markus 78 19:11,76 20:37,60 20:00,49 00:48,73   
Jelínek Martin H.I.C.Markus 72 16:22,28 17:30,90 16:59,39 00:37,11   
Kadlec Rudolf Praha 12 84 15:10,83 16:11,70 15:42,56 00:31,73   
Krpata Jan KPO 62 16:06,24 16:01,90 15:33,06   00:33,18
Mandák Martin Xstream racing team 84 15:09,99 15:36,70 15:08,61   00:01,38
Marhold Pavel KPO 79 16:25,97 16:10,90 15:41,79   00:44,18
Okrouhlický Tom. Bike Team 85 12:30,99 13:02,70 12:39,23 00:08,24   
Sedláček Ondřej kola Ledeč nad Sázavou 82 14:14,75 14:41,30 14:14,87 00:00,12   
Sladký Jiří KPO 67 15:47,17 15:56,60 15:27,91   00:19,26
Švehla Pavel H-H Smíchov 77 16:02,42 16:47,00 16:16,80 00:14,38   
Vejvoda Josef CKKV 63 13:42,57 13:15,50 12:51,65   00:50,92
Vitoch Marek KPO 83 14:03,41 14:45,40 14:18,85 00:15,44   
pBMM - pasivní Biomatematický model - teoretický čas, za který by měl konkrétní jezdec danou trať zajet - k dispozici je před závodem na infopanelu 

aBMM - aktivní Biomatematický model - hodnota dopočítaná po závodě, zohledňující např. povětrnostní podmínky, stav tratě a jiné vlivy při závodě 


