
OK QRP závod 2014 -  poznámky z došlých deníků 
 

OK1AIJ – Karel  -  vyhodnocovatel 

 

A opět je zde OK QRP závod ,  který Milan OK1IF kdysi nazval „plesem QRPistů“ . Jenže večer  před 
závodem je v Chrudimi PLES V OPEŘE, jež se koná jednou za pět let a  na který už máme dlouho 
vstupenky.  Tak večer ještě než odejdeme do víru tance, připravuji akumulátor, vylaďuji antenu, klíč a 
papírový deník. Po návratu domů ve tři hodiny  ráno, říkám vnitřnímu budíku „ tak v šest“. 
Samozřejmě mě nezklamal. Ale stejně se mi nechtělo vstávat. Dělám si snídani, protože horký čaj po 
ránu a chléb tentokrát se sádlem, mě dokáže povzbudit a zapínám zařízení. Už večer jsem si připravil 
akumulátor, vyladil anténu, takže se nezdržuji. Projíždím pásmo a vypadá to pohodově. 

  Ale termín QRP závodu říká i to, že se blíží setkání OK QRP klubu, ale i to že po dlouhé zimě 
konečně přijde očekávané jaro, které letos s námi laškuje prakticky od ledna. Závod začíná a zdá se mi, 
že podmínky jsou nějaké divné širokopásmový šum, řada stanic si nechává opakovat.A tak  většinou 
vyhledávám, až v poslední čtvrthodině zkouším výzvu. A protože jsou takové divné podmínky, tak si i 
pokecám na dvoumetru na „ chrudimské drbně“.  Nepoužil jsem notebook, 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  OK2BMA, OK1DZD, OK2FB a dalšími, kteří jeli provozem SaP. 
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. 

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 by 
nemohlo být místo KEB – CEB, ECH – CEH, BKH – BCH, HVS – SVS  a jiné.  V letošním ročníku 
se mi zdála účast poněkud  nižší než v loňském roce. 

Pokud to šlo, tak byl použit TR4W – 10x,  TR log – 12x,  SD V13 – 1x .  

Při posílání musí být deník označen značkou a příponou, např. ok1xxx.dat, ok1xxx.log,  ok1xxx.sum,  
ok1xxx.cbr, jiné ne. Deník musí mít i spočítané score. Přestože v deníku  je claimed score, tak se 
vyskytlo v několika denících, buď bez výpočtu, nebo uveden počet spojení. OK QRP závod nemá 
kategorii ani single op, ani transmitter one, ani non assistent, ani all band, ani power low a ani netrvá 
6hod. Tak si prosím příště zkontrolujte co vlastně posíláte. Ale oceňuji to, že v letošním roce byly 
deníky zpracovány lépe, než v předcházejících letech. 

Datum pro došlé deníky byl čtvrtek 6. března 2014 , závěrečné vyhodnocení bylo provedeno v neděli 
10.3. 2013 

Proti roku 2013 na prvním místě zůstal  v kategorii 10W  OK1DOL, ale  OK1KC je až čtvrtý,  druhý je 
OK1CZ, a stejně jako loni je OK1MNV třetí. V kategorii 2W  si opět prohodil pořadí  OK1IF a 
OK1JD, který je první a na třetím místě stejně jako v loňském roce je OK1FKD. 

XXXXXX 

OK2BCF 

Atmosféry jsem si moc neužil. Bohužel jsem nestihl začátel závodu.  Po plese jsem zalehl někdy k ránu 
a musela mne manželka vzbudit. Tak má účast spíše symbolická "abych byl vidět". Tak snad příští rok 
to bude lepší.  

OK1FZM  

Ahoj Karle, posílám v příloze log ze závodu. Dfm že to bude dešifrovatelné hi. Použité zařízení FT 
897 stažená na nejmíń (Pout 5W, měřeno) + inverted Vee se středem v 10ti metrech. 



Díky za pěkný závod, překvapilo mě, jak malé byly rozdíly v poslechu stanic udávající 10 a udávající 
02 atp. Snad příští rok opět nezaspím jako letos. 

 

OK2BWC 

  Rig : KV TRAMP - QRP TCVR,   Antenna : W5GI up 16m,  Omlouvám se všem, místo čl.čísla qrp 
jsem použil čl. č.ČRK 

 

OK2BMA 

Děkuji za pěkný závod. Jako obvykle velké místní QRM, hodně stanic jsem proto 

 neslyšel. 

 

OM8ON 

Žádná sláva to není,na moji anténu to nesedlo,conds byly slabší. 

 

OK1DCP 

v příloze posílám deník z QRP závodu. Letos jsem svou účast pojal jako oslavu 45 výročí chvíle, kdy 
jsem poprvé zaslechl radioamatérské spojení. Bylo to v únoru 1969, když jsem dělal pokusy s 
připojením drátové antény k malému tranzistorovému rádiu. Znenadání se mi ozval z reproduktoru 
OK1AM, jak dává výzvu v pásmu 80m, rozumět mu bylo perfektně, pracovalo se tehdy fone s AM 
modulací. A tak se odstartovala má radioamatérská i profesní pouť životem. K tomu letošnímu jubileu 
jsem si stanovil tvrdé podmínky: pracovat s QRPP 1W a s půdní smyčkovou anténou s průměrem 3m v 
podmínkách lokálního širokopásmového rušení S9. To rušení bylo nejvíce limitující a nakonec mi 
umožnilo udělat jen 3 spojení s nejbližšími stanicemi, ostatní zanikaly v šumu a prskání. Usuzuji z 
toho, že všichni účastníci závodu poctivě dodržovali QRP, protože okolní zahraniční stanice byly 
dobře přijímatelné. I přes chabý výsledek jsem si závod užil a jsem rád, že jsem po delší době oprášil 
RIG  a pohrál si se stavbou a nastavováním antény. 

 

OK1DKR 

Poslal jsem ti tradiční logy z mých dvou akcí,tedy OKQRPZ a CZEBRIS,to víš jsem stále v jednom 
kole,hlídáním posledních vnoučat, turistuji ale hlavně pořád nějak běhám,už to nejsou maratóny,běhám 
stále tak ty trasy do 10km a to mi stačí ke štěstí,tělíčko zatím kupodivu funguje byť za dva měsíce už 
zase ta další půlkulatina...jo CZEBRIS jsem odjel na stále funkční HW-8 ale OKQRPZ jsem srabácky 
odjel na nový Kenwood TS-590S jenom proto že to mám propojené s PC a N6TR,tak jsem tam natočil 
PWR 5W a jel...škoda,jednou jsem tě zaslechl ale nějak jsme na sebe už nenarazili...bohužel do 
Chrudimi už jsem se také léta nedostal,tradičně mi na to vychází Ottův běh,což je krásný závod kde se 
tradičně schází parta těch starších běžců a vzpomínáme na Otu Puteanyho,který jako první čech uběhl 
200 maratónů a byl to starý tramp a spolu s J.Šterclem založili několik pražských běhů,a to víš dokud 
se ještě mohu nějak hýbat,tak mi to spíše táhne mezi ty běžce... 

          

OK2BDF 

ještě k závodu, přimlouval bych se za posunutí závodu o 1h dříve. Poslední půlhodinu se mi signály 
hodně ztrácely v městském rušení. 

 

OK1FKD 

 Pro mne to letos byl jeden z nehorších výsledků.  Ani tradiční stanice OK1AIJ a OK2BMA jsem 
neudělal.  Chvíli po začátku již podmínky odcházely.  Závod by musel začínat o hodinu dříve.  



 

OK2BND 

Na podmínky si nestěžuju, byly obvyklé. Zvýšený útlum se u mne odehrál dřív než obvykle, ale ke 
konci se mi zase začalo dařit spojení s dosud nedostupnými stanicemi. Dokonce bych řekl, že poslední 
čtvthodinku nastaly "žně". To se mi povedlo udělat 8 spojení. 

Nastavil jsem si v programu možnost dávat reálné RST, ale dlouho jsem si zvykal, že než se začne kód 
vysílat, musí se zadat i to S (sice je to samozřejmé, ale zpočátku mi to narušovalo rytmus). Většinou mi 
za to nikdo nenadával. No kdyby nebyly jiné starosti... 

Jako obvyklý zdroj pro napájení mi několik let sloužily Accu packy od vrtačky. Už loni měly malou 
kapacitu a letos už na nabíjení reagovaly neurčitě. Jako starý bastlíř jsem usoudil, že se nepokazí 
všechny články najednou a tak jsem to rozebral. Po zjištění, že se pokazila většina, jsem to vzdal a 
koupil ploché baterie a k vrtání budu muset vyhrabat starou Narexku na 230 V. Což už nesouvisí s OK 
QRP závodem, ale ... 

Obvykle jsem si dělal statistiku, tentokrát jen pro letošek, srovnání s ostatními roky nemohu tak rychle 
najít: 

Celkově                      OK1 22x    OK2 12x   OM 6x     (40) 

Členů OK QRP klubu OK1 11x    OK2  5x    OM 1x     (17) 

Z toho CUCáci           OK1 13x    OK2 6x     OM 4x     (23) 

 

OK1DEU 

  Teplota ráno v šest hodin -3stupně C, musel jsem před cestou na chalupu  škrábat skla na autě. Na 
chalupu jsem dorazil pouhých 5 minut před začátkem závodu, ale vše fungovalo, stanic bylo v závodě 
dost i ze Slovenska.  Po první půlhodině začalo narůstat rušení a ke konci závodu byly  vzdálenější 
stanice slabší a dost zarušené. Díky všem za spojení 73.             

 

OK2PAU 

V příloze posílám deník ze závodu QRP 2014.Podmínky závodu jsem dodržel,ale na jeden problém 
jsem narazil,a to na měření příkonu PA továrně vyráběných zařízení, které není možné bez zásahu do 
zařízení.Výkon jsem redukoval na 5W podle ukazatele na trcv. , předpokládám účinnost PA cca 50% a 
tedy příkon cca 10 W.Pokud by tento postup odporoval podmínkám závodu, pak by se majitelé 
takových zařízení mohli účastnit bez hodnocení v závodu a nebo vůbec. 

 

OK1LZ 

Jel jsem jen pro splnění povinnosti člena. Nebyly podmínky pro závodění. Snad za rok. 

V prvním řádku mám jinak odeslaný kod. Dal jsem omylem 05 místo 10. Ale Milan s tím jistě problém 
nebude mít a zapsal co jsem poslal. 

 

OK1IF 

Opět velice krásný závod (ples). Musíme si uvědomit, že QRPisté jsme všichni, kdežto QROisté asi 
nikdy všichni nebudeme. Závod byl vcelku za dobrých podmínek i když čtvrteční porucha malinko nás 
ovlivnila ve zvýšeném útlumu. Přesto signálky nádherné. Některé stanice si popletly závod a dávaly 
své členské číslo VRK (OK2LF). Upozornil jsem ho na to a do svého deníku tedy jeho číslo VRK 
nezapsal. Co se týká provozu, pak musíme konstatovat, že opět jsme malinko zestárli. U některých 
stanic jejich vysílaný kód morse nebyl totožný s tím, co vymyslel pan Morse. Ale o nic nejde, hlavně 
že se to třeba i na potřetí povedlo vyslat HI. Některé stanice nám zde chyběly (Jarda OK1MKX). 
Myslím, že to bylo způsobeno asi malou propagací závodu (i když co proto udělat více? - Rozesílat 
osobní pozvánky? HI). U některých stanic (OK1CJ) jsem měl takový pocit, že vysílá jinde než 



poslouchá. Ale v závěru závodu si to snad uvědomil a tak i zde se spojení povedlo. OK2BWC mi dal 
kód 405 i když jeho členské číslo QRP je 507. Nechal jsem to však tak, jak jsem to přijal. Zdeněk 
OK1LZ mi dal příkon 5W a následně dával (když si to uvědomil) 10W. Tedy opět docela krásný 
zážitek.  

 

OK2HBY 

Dr Karle, posílám log a nevím, zda Ti to bude vyhovovat. Měl jsem docela velké qrm, což je u mne 
celkem normální. Bohužel. Slyšel jsem vaše qso s if, oba cca 449. Bez qrm by to bylo ufb. 

 

OK1MNV 

Na letošní ples QRP-istů přišlo hodně tanečníků a členové OK QRP klubu měli většinu nad nečleny. 
Jenom ionosféra si nevzala "hezké šaty" a tak nám znepříjemnila život, hi. Podmínky byly dost špatné, 
pásmo zašuměné a mimo OM1II, jsem se nedovolal žádné OM stanice. Franta OK2LF, trochu 
uspěchal soutěžní kalendář a měl LOG nastavený už na VRK závod, jinak bylo vše OK. Ke konci 
závodu už šly conds  hodně dolů a byl problém udělat QSO. 40 QSO celkem, je poněkud ústup z 
pozic, ale snad příští rok už to bude zase lepší! 

 

OK1RIG/OK4BX 

Zasílám deník z dnešního OK QRP závodu. Dfm, ze přiložený soubor splňuje potřebné náležitosti. 

Udělal jsem si na to vlastni skript a inspiroval se článkem od OK1FHI ,(nastaveni TR4W) co se týče 
estetické úpravy :) 

 

OK1FAO 

Nazdar Karle,tak zase máme za sebou ples,a jsme zase o rok chytřejší. Nevím, zdálo se že  se tentokát 
sešlo méně stanic.Ale možná je to tím že jsem slavil s bráchou 70 a ráno bylo mlhavo. Jinak ale dobrý 
jako vždy.DFM že jsem to dobře spočítal.Karle měj se fb a na viděnou v Chrudimi. 

 

OK2WA 

Závod se rozjížděl pomalu, nejenom na mně bylo vidět ( slyšet ), že mi ranní vstávání dělá problém, 
HI. Síly signálu slušné, podmínky nám přály. Z mé strany použité zařízení FT817, sada nabíjecích 
článků, 1W výkon, ANT delta loop 86m, log TR4W. Děkuji všem za QSO v QRP a objevte se někdy v 
CUC kontestu ( www.cuctest.cz ). 

 

OK1DMP 

posílám deník z OK-QRP závodu v Cabrillo formátu. Cabrillo standard povoluje jen předem 
definované kategorie (Operator, Mode, Power…), takže jsem požadovanou „kategorii A“ a taky čestné 
prohlášení (ve vzoru na webu je chybička) dal do komentáře - SOAPBOX. Jinak závod prima, ale po 
půl osmé se u mne na pásmu objevilo silné impulzní rušení, takže jsem slabší stanice skoro neslyšel a 
to jsem nasadil všechny dostupné filtry přijímače K3. Z Krkonoš by to asi bylo lepší. 

 

OK2FB 

Výsledek nic moc,ale cca do 7.30 jsem zkoušel poslech na 817,ale vzdal jsem to vzhledem k velikému 
rušení. Pro zajímavost posílám fotku jak to vypadale na spektroskopu  IC756PROiii . Ty špičky jsou 
cca a ta silná špička je signál.Pokud se rušení bude dále stupňovat tak po QRP na 80m zůstane jen 
vzpomínka.Možná by pomohla smyčková antena - nevím....Doufám,že letos se mě po delší době 
podaří dojet do Chrudimi. Jako obvykle jsem se dostal k zařízení až po začátku závodu. Vzhledem k 
velikému rušení jsem vypnul FT817 a závod "odjel" na IC756 , kde se dalo přece jen poněkud 



eliminovat.Nikdy jsem v mém QTH takovou úroveň rušení nezaznamenal - pohybovala se kolem S5/6 
ve špičkách až S8 .Přál bych si aby příště to bylo lepší,ale vidím to černě. Zatím se situace rok od roku 
horší. 

 

 


