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   Jediné Mistrovství světa v modelářském sportu se letos z důvodu Covidových opatření 
konalo v lodním modelářství, konkrétně v kategorii neplovoucích maket, dle mezinárodní 
organizace NAVIGA, sekci C. Mistrovství světa se konalo od 11. do 19. září 2021 
v Chorvatské Rijece. I toto mistrovství bylo poznamenáno Covidovou situací ve světě. 
Proti minulým ročníkům se MS účastnili soutěžící z cca poloviny obvyklých zemí. Chyběly 
velké výpravy tradičních účastníků z Ruska, Číny, Německa, Francie a dalších, řada 
váhala a čekala na aktuální situaci. MS se nakonec zúčastnilo 115 závodníků z 9 zemí, 
z toho 16 juniorů. Dohromady představili 180 modelů. Odhadem podle startovních listin 
až 30 % z Rumunska. Tato modelářská odbornost obnáší mnoho hodin práce od přípravy 
dokumentace, upřesňování podoby originálu ke konkrétnímu období života originálu, až 
po vlastní stavbu. I u zkušeného modeláře to jsou tisíce hodin, takže se zde na 
mezinárodních soutěžích junioři téměř nevyskytují. 
   Vlastní soutěž se konala v budově s loděmi trochu spojené – v původním, v padesátých 
letech nejmodernějším, přístavním skladišti dřeva v Evropě. Dnes pod hlavičkou 

Městského muzea postupně přestavovaném pro krátkodobé výstavy. Zatím bohužel jen 
v hrubé úpravě – holý beton, neomítnuté stěny, to se postupně ukázalo jako významný 
zdroj prachu. Pro vystavení modelů bylo k dispozici dostatek vitrín, které zároveň sloužily 
k rozdělení prostoru na část pro rozhodčí a část pro veřejnost, protože tyto soutěže jsou 
vždy spojeny s veřejnosti volně přístupnou výstavou. Vzhledem k počtu modelů zasedaly 
tři rozhodcovské komise každý den po dobu pěti dnů, nakonec to díky menšímu počtu 

závodníků stihly za čtyři dny.  
   Česká reprezentační výprava byla složena z 6 modelářů, kteří představili 7 modelů. 
Trochu pozitivně působilo, že byla skupina ostřílených stárnoucích modelářů doplněna o 
jednoho nováčka na mezinárodních závodech Ondřeje Mráze, byť také již dost 
vzdáleného od juniorského věku. V české výpravě nakonec na poslední chvíli chyběl ze 
zdravotních důvodů Ota Janeček s modelem již celé lodě Nakat v kategorii C2. 
   Čeští modeláři si odvezli několik medailí. Ve třídě C1 – modely lodí veslových a 
plachetních – Vladimír Mareš s modelem HMS Pandora získal za 94 b stříbrnou medaili. 
Ve třídě C3 – lodě v přírodní podobě dřeva, modely částí lodí, lodního vybavení apod. - 
Josef Kopecký s modelem L'Aurore za 96b, Petr Šimek s modelem La Renommée za 
97,33b a Lubomír Jakeš s modelem torpédometu za 97b získali všichni zlatou medaili. Ve 
třídě C4 – miniaturní modely v měřítku 1:250 a menším – Miroslav Marenčák s modelem 
Calypso za 85,67b získal bronzovou medaili, jeho druhý model Alice Mandel zůstal 
s 82,67 body bez medaile. Ve třídě C8 – modely lodí ze stavebnic – Ondřej Mráz 

s modelem West India Trader za 87,67b získal bronzovou medaili. V ostatních třídách 
neměla česká reprezentace zastoupení. 
    Nakonec asi i covidová opatření se projevila v organizaci – omezení rozsáhlosti 
zahajovacího i závěrečného ceremoniálu, nošení roušek a udržování rozestupů, což 
někteří soutěžící spíše uvítali. Druhý vliv na neexistenci sekretářů u jednotlivých komisí a 
omezenou funkčnost hlavního sekretáře už nesli nelibě. U předvolávání k hodnocení 
nebyly dodržovány startovní listiny, ale více se uplatňoval osobní vliv na jednotlivé 
rozhodčí v komisi. Veškeré organizační věci, rozplánování dalších dnů a podobně bylo 
nejjistější zjišťovat přímo u vedoucího sekce Martina van Gelderena. 
   Při MS se i při nižším zastoupení jednotlivých členských zemí sekce C uskutečnilo ve 
čtvrtek 16. září zasedání sekce C. Krátký vlastní zápis ze zasedání je v samostatném 
článku. 
Závěrem bych chtěl jménem předsednictva KLoM všem zúčastněným modelářům za 

reprezentaci ČR. 
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Vladimír Mareš s modelem Pandora C1 u hodnotící komise 
 

 
Josef Kopecký s modelem L'Aurore C3 u hodnotící komise 



 
Ondřej Mráz s modelem West India Trader C8 u hodnotící komise 
 

 
Závěrečná fotografie všech účastníků 


