
Biomatematický model 2008 – Řevnice 
Při šesté KPO – Časovce do kopce popáté promluvil BMM. Letos se skromnější, ale o to pravidelnější účastí jezdců, zato 
však se vstupními hodnotami z optimálních tratí. Popáté letos měli jezdci k dispozici teoretické časy (pBMM) před startem 
Mistrovství poháru v Řevnicích a počtvrté 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 15:55,40 15:57,90 16:39,53 00:44,13   
 Bartošová Lenka  H.I.C. 1978 19:43,50 18:54,90 19:44,23 00:00,73   
 Hraba Pavel  CKKV 1947 19:21,90 18:09,80 18:57,17   00:24,73 
 Jelínek René  KPO 1979 14:21,40 14:48,00 15:26,59 01:05,19   
 Kadlec Rudolf  KPO 1984 14:41,40 14:11,40 14:48,40 00:07,00   
 Klos Jaroslav  S.C. Kladno 1977 16:21,90 16:27,70 17:10,63 00:48,73   
 Kvasnička Miloslav  MKV Sport 1963 16:06,40 16:14,30 16:56,65 00:50,25   
 Marhold Pavel  KPO 1979 15:59,90 15:28,20 16:08,54 00:08,64   
 Paukert Josef  H.I.C. 1976 18:39,90 16:10,80 16:52,99   01:46,91 
 Pokorný Roman  Pijas 1963 16:24,90 15:48,40 16:29,62 00:04,72   
 Sladký Jiří  KPO 1967 16:23,60 15:09,40 15:48,93   00:34,67 
 Svěrák Vít  H.I.C. 1967 20:30,40 18:38,70 19:27,32   01:03,08 
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 

 
Mistrovství poháru KPO Časovek do kopce, kterým jsme slavili X. let trvání seriálu proběhlo za ideálních podmínek 
s početnou účastí jezdců dvou pohárů – KPO Časovek do kopce a poháru UAC. Patrně zde neexistuje jiný kopec, kde by se 
tak intenzivně trénovalo a kde se tak důkladně jezdci na závod připravují. „Řevničák“ je prostě prestižní záležitost a na 
nervozitě některých jezdců to bylo znát. Řeč je teď např. o René Jelínkovi (KPO). Do startovní branky přijel včas, jenže 
s řetězem na půl převodníku a po lehkém pohybu vzad... Místo soustředění na start tak zběsile řešil problém s pohonem a 
zpět do sedla ale do pedálů se dostal naštěstí včas - 3 vteřiny před startovním povelem. Na trati na předstartovní drama 
rychle zapomněl a bojoval do posledních metrů takovým způsobem, že z pohledu BMM to byla jízda dne. Věděl, že překonal 
pBMM a po vyhodnocení aBMM, který přísné původní časy lehce změkčil, má ještě větší důvod ke spokojenosti.  
Na opačném pólu zastihl BMM Josefa Paukerta (H.I.C.), který si na „Řevničák“ na chvíli odskočil z role šéfa organizačního 
týmu závodu a to věru není optimální předzávodní konstelace, která se na čase pochopitelně projevila.   
   
 Na komentáře, připomínky a názory k BMM se těšíme na 
 našem mailu kpo@kpo.cz 
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