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Ze spole!né historie !eského a sloven-
ského jachtingu vypadl dal"í svorník. Dne 
19. 7. 2017 zem#el v úctyhodném v$ku 96 let 
MUDr. Vlado Porubsk%, pr&kopník slovenského 
jachtingu, p#edseda Úst#ední jachetní sekce 
'eskoslovenska v 60. letech, po roce 1970 
p#edseda federálního Slovenského svazu 
jachtingu a v letech 1996–1998 prezident 
Jachetního svazu samostatného Slovenska. 
Vlado Porubsk% byl také uznávan%m meziná-
rodním rozhod!ím a v roce 1993 vytvo#il první 
slovensk% p#eklad závodních pravidel.

Snad to m$l v genech, nebo( otec Vlada Po-
rubského slou)il jako podd&stojník u rakous-
ko-uherského námo#nictva, ale zpo!átku to 
tak nevypadalo. Na st#ední "kole Vlado vynikal 
v biologii a hrál tak dob#e na klavír, )e ho u!i-
telka hudby pov$#ila v%ukou mlad"ích )ák&. 
Mezi nimi pak na"el svou budoucí )enu Valérii 
Simonovou. M$l jít studovat na techniku, ale 
na popud svého str%ce se zapsal na medicí-
nu. Po jejím dokon!ení, to u) vládl v Evrop$ 
mír, nastoupil do Ústavu soudního léka#ství 
v Bratislav$, ani) tu"il, )e patologie se stane 
jeho osudem po p#í"tích 45 let. P#i!inil se o to, 
aby se ze soudního léka#ství stalo samostat-
né odv$tví, a nejen studijní obor na léka#ské 
fakult$. V roce 1955 byl jmenován hlavním 
slovensk%m poradcem pro soudní léka#ství 
a do roku 1990 vzniklo pod jeho vedením 
12 pracovi"( soudního léka#ství po celém 
Slovensku. 

Rok 1955 p#inesl je"t$ jinou zm$nu, která 
dala )ivotu Vlada Porubského dal"í rozm$r. 
Kamarádi ho pozvali do skupiny, která se 
rozhodla na Seneck%ch jezerech u Bratislavy 

zalo)it jachetní oddíl. Zú!astnil se zakládající 
sch&ze Jachetního oddílu TJ Slovan Bratislava 
a následující sobotu u) jel do Sence na bri-
gádu. Kdy) spat#il pust% b#eh, nedokázal si 
p#edstavit, )e tam má b%t areál budoucího 
jachtklubu. První jachta#ské zku"enosti získal 
na Pirátu, poté závodil i na Finnu, ale rychle 
pochopil, )e "pi!kov%m závodníkem nebude. 
V"e rozvá)il a rozhodl se, )e se bude v$novat 
jachtingu jako organizátor a rozhod!í. Jak 
v povolání, tak ve sportu mu jeho systematic-
ká a hou)evnatá povaha !asem vynesla místo 
nejvy""í. P#esto)e stále závodil na Finnu, byl 
postupn$ nominován z m$stsk%ch do kraj-
sk%ch orgán& 'STV a v roce 1964 byl jako 
delegát Západoslovenského kraje zvolen 
p#edsedou Úst#ední jachetní sekce v Praze. 
*ízení celého !eskoslovenského jachtingu 
znamenalo stále !ast$j"í dojí)d$ní do Prahy, 
nebo( to bylo období, kdy se uvolnilo re)imní 
sev#ení a bylo t#eba organizovat rostoucí 
ú!ast reprezentant& na zahrani!ních rega-
tách. Jeliko) se mezitím stal rozhod!ím a také 
se rozrostly povinnosti v zam$stnání, vznikla 
pro n$ho slo)itá situace. Nezbylo, ne) aby se 
v roce 1967 funkce p#edsedy vzdal a soust#e-
dil se jen na práci rozhod!ího. Funkciona#ení 
ale neunikl. V roce 1970, kdy byl jmenován 
úst#edním rozhod!ím, Vlada Porubského té) 
zvolili p#edsedou federálního slovenského 
Svazu jachtingu. Je"t$ p#edtím, v roce 1969, 
byl hlavním rozhod!ím mistrovství Evropy 
ve t#íd$ Moth na Lipn$ a poté následova-
lo rozhodování v dal"ích mezinárodních 
závodech. Sv%m p#esn%m a férov%m #ízením 

závod& se stal znám%m i v ostatních zemích 
Evropy a to umo)nilo, aby ho v roce 1987 
mezinárodní jachta#sk% svaz IYRU jmenoval 
mezinárodním rozhod!ím, spolu s JUDr. Jaro-
mírem +t$pánem a Ing. Jaroslavem Outratou. 
V následujících 15 letech bu, jako !len, nebo 
p#edseda mezinárodní jury odsoudcoval více 
ne) 52 vrcholn%ch jachta#sk%ch sout$)í.

Po vzniku samostatného Slovenska vyvstala 
nutnost slovenského p#ekladu závodních pra-
videl. Kdo jin% se m$l ujmout tohoto úkolu ne) 
Vlado Porubsk%? V roce 1996, kdy se situace 
ve slovenském Svazu jachtingu zkompliko-
vala, se stal jedin%m p#ijateln%m kandidátem 
na post p#edsedy op$t Vlado Porubsk%. Ne) 
v roce 1998 p#edal )ezlo Ing. Petru +abovi 
z mlad"í generace, stihl znovu p#elo)it závod-
ní pravidla a Sbírku #e"en%ch protest& ISAF, 
kterou jako unikátní studijní materiál vydal 
ve sloven"tin$ 'esk% jachetní svaz.

Za svou !innost se zaslou)en$ do!kal mnoha 
poct. Mezi nejv%znamn$j"í pat#í 'estné uzná-
ní, které mu roku 2000 ud$lil Klub fair play 
p#i Slovenském olympijském v%boru, a Zlat% 
!estn% odznak 'eského svazu jachtingu, jen) 
mu byl slavnostn$ p#edán v roce 2001 na mis-
trovství Evropy ve t#íd$ Cadet na Lipn$.

Vlado Porubsk% pat#il k vysoce erudovan%m 
lidem jak ve svém pracovním oboru, tak 
v jachtingu. Vá)ili si ho jak sloven"tí, tak !e"tí 
jachta#i. Byl toti) tou vzácnou osobností, která 
ostatní lidi spojuje a nikoli rozd$luje. Sv$d-
!í o tom i oslovení, jeho) se mu od dal"ích 
generací slovensk%ch jachta#& dostalo. *íkali 
mu „ujo“, str%!ek.

Franti!ek Novotn"
Foto archiv rodiny Porubsk"ch

In memoriam Vlada Porubského 

Vlado Porubsk! jako za"ínající jachta# 
u kormidla Piráta. 

Vlado Porubsk!, nezapomenuteln! „ujo“ 
slovensk!ch jachta#$

V roce 1993 byl MUDr. Vlado Porubsk! hlavním 
rozhod"ím mistrovství Evropy t#ídy Cadet na Lipn%. 
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