
OK QRP závod 2011 -  poznámky z došlých deníků 
 

OK1AIJ – Karel  -  vyhodnocovatel 

Tak opět se přiblížil termín OK QRP závodu ,  který Milan OK1IF před časem nazval „plesem 
QRPistů“. Letošní ročník se termínem opět tradičně sešel s UBA CW contestem. Pro mne však je 
plesem „na druhou“ protože manželka před časem sehnala vstupenky na ples Parama v Pardubicích, 
jak jinak než na sobotu před závodem. Největší obava je z toho, abych ráno nezaspal. Ale termín QRP 
závodu říká i to, že se blíží setkání OK QRP klubu, ale i to že po dlouhé zimě konečně přijde dlouho 
očekávané jaro.  Ples proběhl tak jak se sluší a při návratu ve dvě hodiny ráno říkám vnitřnímu budíku, 
tak ráno v pět. Pro jistotu ještě zapínám budík elektronický v radiu. Ráno se budím před termínem, tak 
elektroniku vypínám, abych nebudil manželku a ještě chvilku ležím. A potom už  tradiční rituál. Vstát, 
umýt se, oholit, kolínská. Oči pálí a tak byly umyty několikrát. Místo tradiční snídaně – chléb 
s máslem a sýr, si tentokrát dávám chléb se sýrem a čaj. Měsíc , na rozdíl od loňského závodu, kdy byl 
v úplňku (kdy bývají dobré podmínky) je tentokrát v poslední čtvrti. Ale snad to vyjde. Dívám se na 
pásmo, kde současně probíhá CZEBRIS a podmínky se zdají dobré. A tak než začne závod si dávám 
ranní rozcvičku se  zelenookou dlouhovlasou Sandrinou. Již na začátku týdne jsem se rozhodl, že 
nepojedu na TS120V, ani na Datla, ale na FT817, kterou jsem si pořídil z druhé ruky na setkání 
v Holicích, kterou sebou vozím hlavně na chatu u Lovětínského rybníka. Tak ji vyndám z přepravní 
brašny a instaluji na stůl nad Datla. Připravuji gelový akumulátor 12V/7Ah a malým proudem 50mA 
jej od úterý oživuji. Vypnutí se dočká, až hodinu před závodem, kdy napětí stouplo na 13,2V. Připojuji 
akumulátor, antena je od večera vyladěná , takže se nezdržuji. Projíždím pásmo a není to  hrozné. 
Panuje poklid a slyším některé stanice jak spolu před začátkem závodu komunikují. Podmínky jsou 
dobré a stanice z UBA contestu jsou rozrovnané zhruba až do 3545kHz. Většinou vyhledávám až 
v poslední čtvrthodině zkouším výzvu. I tak mám o jedenáct  QSO více než v loňském roce. Nepoužil 
jsem vestavěný klíč v FT817, ale klíč s pamětí, do kterého jsem si již v sobotu nahrál předávaný kód. 
Tradičně totiž tento závod jezdím na papír. Lituji jen, že jsem neudělal QSO s přáteli OK1DZD, 
OK2BMA a dalšími, kteří jeli provozem SaP. Potěšilo mě QSO s OK1JD, novou značkou syna 
OK1FRD.Po osmé hodině jsou již dobré podmínky na vnitrostátní spojení.  Závod končí a tak počítám 
body a připravuji se na to  nejhorší ze závodu – počkat až dojdou deníky, vše vytisknout  a provést 
vyhodnocení. Nejméně práce je s ručně psanými deníky, ale nejhorší je to, že skoro každý 
z elektronicky posílaných deníků je v jiném formátu a tak je musím upravovat. 

Nyní, když prohlížím došlé deníky, vidím že řada stanic se dopustila zbytečných chyb svou vlastní 
nepozorností, která se stála srážku bodů a tím i horší umístění. Dohledat v některých denících vlastní 
předávaný kod je někdy problém, a tak musím se dívat do deníků protistanic. Je potřeba se podívat 
také na okresní znaky, ty se již léta nemění a používají se v SSB lize, OKDX contestu a jinde. Pak mi 
nemohlo být místo HKA – SKA, FHK – FSK, GBM – GBK a jiné. Dále je zapotřebí sjednotit čas, 
zásadně UTC, ne v SEČ, dokonce raritou letošního ročníku byl deník uváděný v čase UTC –1hod. Ten 
je asi někde v širém Atlantiku. Dále je potřeba uvádět dosažený výsledek, počet QSO, bodů a 
násobičů. V letošním ročníku se mi zdála účast poněkud menší než v loňském roce. 

OK1ES – Josef 

Měl jsem obrovský problém s příjmem (QRM, něco jako elektrický déšť) a tak se omlouvám, že jsem 
si nechával mnohokrát vše opakovat. Zpočátku jsem vyhledával stanice, ale i to bylo díky jinému 
závodu dost obtížné a tak jsem poté volal výzvu  mnoho stanic jsem bohužel nedokázat vůbec přečíst. 
U stanice asi OK1FLT? Si nejsem jist ani volacím znakem i po několikátém opakování. Kupodivu, ale 
prošly dvě OM stanice a několik OK2. 

OK1DKR – Ruda 

Trochu mě chvílemi rozhodila nutnost zápisu kódu v pořadí okresní znak, RST, a pak už normálně no 
jo, je to takové spestření závodu, snad někdy upravím program do podoby jaké je skutečné pořadí 
kódu…takhle jsem občas musel hodně přemýšlet …a se vším bojovat a kolikrát si říkám, jestli mi ten 
PC v tom závodě vlastně pomáhá… 

OK1DQP – Aleš 



Zdravím všechny účastníky  OKQRP závodu a děkuji jim za příjemný průběh. Podmínky byly slušné. 
Signály všech stanic jsem četl bez problému. Účast stanic dostatečná, po celou dobu bylo co dělat. 

OK2FB – Pavel 

Tak jsem se připravoval, jak odjedu závod s novým SW-80 a antenou  G5RV, kterou jsem na podzim 
doladil specielně pro CW část pásma 80m, ale příroda moje plány změnila. Začátkem týdne přepadl mé 
QTH silný vítr a G5RV vzala za své.  Zkusil jsem to tedy s vertikálem R8, který je sice výborný, ale ne 
na 80m. Pomocí antenního tuneru  Elecraft T1 jsem sice SW-80 přizpůsobil, ale s jakou účinností si 
netroufám odhadovat. Výsledek tomu odpovídá. Řada stanic mne vůbec nezaznamenala a na většinu 
těch, se kterými jsem QSO udělal, jsem volal vícekrát, než se QSO podařilo. Tak nezbývá než čekat na 
příští rok, třeba to vyjde. Děkuji všem za trpělivost a snahu můj jistě mizerný signál přečíst. 

OK1DEU – Roman 

Na chalupě na půdě v hamshacku teplota –1st, vaťák a malá slivovice pomohly. Stále bylo co dělat. 
Z okresu RK jen jedna stanice – HI. 

OK1HCG – Karel 

Letos jsem měl o víkendu 3x12 hod denní směnu a tak moje účast byla jen symbolická. 

OK1IF – Milan 

Tento závod miluji. Jak jsem ho onehdá pojmenoval, představuje pro mne ples QRPistů. Přesto se mi 
zdá, že letos plno stanic nenašlo své plesové boty. Jak si vysvětlit to, že jsem za celý závod nenarazil  
třeba na Honzu OK1MNV. Z Liberce většinou jezdí 4 stanice. Tentokrát snad vyjel jen Honza OK1UN 
a ještě se přede mnou schovával. Nakonec jsem tedy domácí násobič neudělal. Ke konci závodu jsem 
měl problém i s energií v mém aku. Naštěstí vše dobře dopadlo. Bylo vyloženě znát, kdo má v provozu 
QRP natrénováno. A tak práce se stanicemi pravidelně se zúčastňujícími CUC závodu, byla znatelně 
na vyšší úrovni. Podmínky byly ideální. A tak díky všem za krásnou zábavu. 

OK1FKD – Josef 

Tento ročník se mi nějak nedařilo. Začal jsem na poslední chvíli. Pak jsem zjistil, že mám špatně 
nastavený log. Gratuluji Milanovi OK1IF, asi zase k vítězství. 

OK2BND – Jan 

Jinak spokojenost. Můj letošní výsledek 50 QSO je lepší než loňských 44. Dost bylo sice těch, které 
jsem slyšel a neudělal a určitě i těch, co jsem ani nezaslechl. Jen mi připadalo dost málo členů  
OKQRP klubu. Tedy dvoubodových. Ke konci se postupně objevovali, a tak se mi jich povedlo aspoň 
těch 15. Nepolapitelný byl Pavel OK2BMA. Cékvit jsem ho nenašel, a i na mé CQ se neozval. Ale 
odjakživa tvrdím, že se přes ty Hostýnské vrchy špatně dovolávám. Průběh docela klasický, útlum se 
zvýšil asi po hodině, ale ke konci to zase začalo trochu chodit. Jel jsem to v kategorii B, takže zbrojení 
spočívalo v nabíjení akumulátoru k aku vrtačce, U SW-80 posunutí rozsahu VFO, doladění pásmové 
propusti a zvýšení výkonu z 0,5 na 1W.  (Po závodě vrátit do původního stavu a připravi na CUC94 
s výkonem do 0,5W) 

OK2BMA – Pavel 

Děkuji za pěkný závod. Jako obvykle hodně místního rušení. Mnoho stanic, hlavně těch slabých jsem 
asi díky rušení neslyšel. QRP závod je příjemný a není to takový ten závodní moderní humbuk, který 
už moc nemusím. Ale i zde se už začínají dávat většinou reporty 599, i když mě potom protistanice 
několikrát žádá o opakování. Pamatuji si, že jsme kdysi v tomto závodě dávali poctivé reporty. Dosud 
se o to snažím, ale občas taky dám jen to fádní 599. Jako obvykle jsem se začal chystat v pátek večer, 
dal jsem nabít baterii a potom jsem zapnul HMW8, abych zkusil , jestli to ještě vysílá. Vždy po roce 
zjistím, že všechny potenciometry pro vf a nf zesílení jsou špatné a měl bych je vyměnit. Potom to ale 
skončí tak, že další QRP závod zjišťuji, co jsem neudělal. Po nějaké době se mi podařilo dát  zařízení 
nějak do chodu, ale nesmím otočit RIT, aba mi příjem neodskočil. Dokonce jsem večer udělal jedno 
spojení, takže to vypínám. Ráno je na pásmu UBA contest, ale vůbec nevadí. Tady už delší dobu vadí 
místní QRM, někdy se na 160 a 80 m nedá vůbec nic dělat. V závodě HMW8 ještě pořád funguje, ale 
už to není ono, nesmím drcnout do potenciometru, nemá to pořádný filtr a přepínač RX/TX už taky 
není zrovna spolehlivý. Na stole mi stojí ještě FT817, ale odolal jsem a tradičně jedu na starou HMW8. 
Je to větší legrace. Nevím kolik lidí to ještě jede na home made zařízení, dnes už skoro každý má 



pořádný tcvr, HI. Jinak jedu jako vždy postaru, papírový deník a tužka. Po závodě to přepisuji do 
N6TR, je potřeba potom přepsat časy atd, takže to zabere nějaký čas. Takž to u mne moc o závodění 
není, spíš to beru jako účast. 

OK1WSL – Josef 

Tak jsem zase po roce oprášil svou přeladěnou M80 a gelový aku a vyrazil na QRP závod. Protože 
jsem loni na podzim natáhl novou LW antenu s laminátovými stožáry, byl jsem zvědav, jak antena  
potáhne. Jedna chybička se ale přece jen vloudila – vysílám z altánu na zahradě, kde není topení. Večer 
jsem tam dal elektrický radiátor a časový spinač, aby tak v cca 5 hodin začal topit. No samozřejmě 
spinač selhal a tak jsem vysílal ve vaťáku a topení z radiátoru jsem si pustil přímo na záda, HI. No, ale 
jinak závo byl fajn – prakticky žádné rušení a docela dosti stanic – pořád bylo co dělat. Už se těším na 
setkání do Chrudimi, díky za něj ! 

OK1DXE – Vašek 

Konečně se mi podařilo v novém QTH natáhnout slušnou antenu a oprubovat novou FT817 v domácím 
závodním provozu, premiérou byl ARRL CW. Chodilo to výborně, jen operátor byl takříkajíc zatuhlý, 
po letech neaktivity a v některých  chvílích se mi doslova třásly ruce nervozitou. Závěr závodu byl 
slabší, je to vidět, skoro čtvrt hodiny prázdna aledůležité je, že jsem mohl po 15 letech zase rozdat pár 
bodů. Jsem spokojený a nadšený …jen tak dál. 

 

 

 


