
Tento ojedinelý pivný špeciál vytvoril už pre tohtoročný jar-
ný bratislavský Salón piva pardubický sládok Milan Ram-
bousek. Meno Republika 18 a stupňovitosť tohto zvrchu 
kvaseného špeciálu symbolizujú vznik samostatného štá-
tu. Toto pivo sa pôvodne malo čapovať len na Salóne piva 

v bratislavskej Starej tržnici, avšak vzhľadom na záujem, ktoré vzbu-
dilo, rozhodlo sa o uvarení ďalšej várky pre septembrové finále SFLG.

RECEPT Z HISTÓRIE
Pri vytváraní tohto pivného špeciálu jeho tvorcovia vychádzali zo 

starých receptúr z obdobia Prvej svetovej vojny a prvých rokov exis-
tencie Československej republiky. Uvedené roky boli veľmi zaujíma-
vé aj v samotnej histórii pivovaru. Ešte predtým však bol napríklad 
rok 1911 v Akciovom pivovare Pardubice, ktorý v tej dobe fungoval 
už štyridsať rokov, považovaný za najúspešnejší v dovtedajšej histó-
rii. Vystavených bolo 63.065 hektolitrov piva, podarilo sa dosiahnuť 
solídny čistý zisk a zvýšil sa rezervný fond na jednu desatinu akciové-
ho kapitálu. Pivovar zásoboval nielen pardubický región, ale aj viace-
ro miest vo východných Čechách, a darilo sa mu aj vyvážať, špeciál-
ne tmavé pivo Porter do niekoľkých krajín sveta, okrem iných aj do 
Egypta. Správnej rade sa naviac podarilo prenajať si konkurenčný pi-
vovar na pardubickom zámku, ktorý zamýšľala zariadiť modernou 
technológiou na varenie ďalších 40 tisíc hektolitrov piva. Pri nazeraní 
do budúcnosti vládol optimizmus a len málokto si vtedy pripúšťal, že 
politické mraky, ktoré sa sťahovali nad Európu, neveštia nič dobré.

VOJNOVÁ KRÍZA
Po vypuknutí Prvej svetovej vojny bola zmobilizovaná veľká časť 

personálu pivovaru, zrekvirované boli kone a vozy, a časť podniko-
vých priestorov bola odvzdaná k dispozícii vojenskej správe. Výroba 
piva zákonite klesala a postupne sa začal prejavovať nedostatok su-
rovín. Asi najvýstižnejšie to vo výročnej správe pre valné zhromaž-
denie akcionárov charakterizoval člen správnej rady pivovaru, pán 
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GURMET

K stému výročiu vzniku 
samostatného Československa 

pripravili v Pardubickom pivovare 
ojedinelý nápoj Republika 18. 

Ten je obohatením 
tohtoročného  fi nále 16. ročníka 
Slovenskej fi remnej ligy v golfe. 

Text a foto 

Špeciál 
pre fi nále



Kuchynka: „Pomery, ktorými prechádza pivovarský priemysel, nema-
jú pamätníka. Takmer všetok technický a čiastočne aj administratívny 
personál bol povolaný do vojenskej služby, pivo bolo nutné vyrábať za 
okolností a zo surovín dovtedy neznámych, a cena niektorých dosiahla 
závratnej výšky.“ Situácia sa neustále zhoršovala. Na valnom zhromaž-
dení o rok neskôr sa hovorí o tom, že „na pivovarský priemysel budú 
doliehať ťažké dôsledky, takmer neprekonateľné,“ a v roku 1917 do-
konca padli slová, že firma stojí pred zásadnou otázkou zastavenia vý-
roby, ako to v tom čase urobili dve tretiny pivovarov v Čechách.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE
Drastický bol predovšetkým nedostatok všetkých surovín, píše his-

torička Jana Rychlíková, ktorá doteraz asi najdôkladnejšie zmapova-
la históriu Pardubického pivovaru. Nepatrný prídel jačmeňa, asi 23% 
predvojnového objemu nemohol stačiť a preto sa nahradzoval cukrom. 
Nebolo však ani uhlie, smola či korok, takže sa museli používať náhra-
dy, ktoré sa predávali za vysoké ceny. Najťažšou ranou pre pivovar bol 
zákaz výroby sladu. Nie je preto divu, že sa sládok Eduard Zeman so 
spolupracovníkmi museli v ťažkých časoch začať ohliadať po vhodných 
alternatívnych riešeniach. Robili tak všetci pivovarníci a preto nie je pre-
kvapujúce, že na mnohých dovtedy netradičných postupoch sa zhodli 
kolegovia aj konkurenti z rôznych kútov krajiny. Skoro rovnaká receptú-
ra, podľa ktorej bolo uvarené pivo Republika 18, sa vo vojnových ro-
koch používala aj v rakúskom Grazi, 500 kilometrov od Pardubíc.

Povojnové oživovanie
Pomery v novej československej ekonomike v prvých rokoch exis-

tencie republiky, ktorá vyrástla v roku 1918 na troskách zaniknutej mo-
narchie, taktiež neboli voči pivovarskému priemyslu po dlhej a vyčer-
pávajúcej vojne veľmi naklonené. Trval nedostatok technických surovín 
a gigantickým tempom rástli aj ceny výrobných surovín. A tak varenie 

piva z náhradných surovín malo naďalej svoje opodstatnenie. A po 100 
rokoch sa z toho stalo zaujímavé obohatenie bežnej ponuky Pardubic-
kého pivovaru.

Republika 18 môže byť charakterizovaná ako silné osemnásťstupňo-

vé pivo, ktorého príprava vychádza z receptúr vtedajšieho sládka Edu-
arda Zemana a zodpovedá pivám, ktoré sa varili v Československu po 
prvej svetovej vojne. V tomto konkrétnom prípade došlo k náhradám 
v podobe špaldovej múky, ovsených vločiek, zemiakového škrobu, ale 
aj mrkvy. Všetky tieto chute použil aj sládok Milan Rambousek, pivo 
však prispôsobil súčasným trendom, čomu napomohlo aj použitie sla-
dov Pale Ale a čokoládovej arómy. Tí, ktorí už Republiku 18 v Bratisla-
ve ochutnali, neskrývali nadšenie. Väčšina uvareného piva bude stočená 
do dobových fliaš s patentným uzáverom a ojedinelou etiketou.

Autor pivného špeciálu Milan Rambousek je v Českej republike uzná-
vaným odborníkom, avšak známy je aj v zahraničí. Od roku 1966 pra-
coval na rôznych pozíciách v Pardubickom pivovare a zároveň si do-
pĺňal vzdelanie v odbore. Získaný diplom s titulom Braumeister ho 
oprávňuje prednášať o pive v celej Európe. Pomáhajú mu pritom cenné 
skúsenosti, ktoré získal počas 28-ročného pôsobenia v krajinách západ-
nej Európy (Nemecko, Holandsko, Belgicko, Španielsko). V posledných 
rokoch sa však zameral najmä na štáty južnej Európy, predovšetkým 
Slovinsko a Srbsko, kde pravidelne organizuje prednášky o nových tren-
doch vo svojom odbore. Rád však pôsobí aj opačným smerom a pri-
náša skúsenosti a poznatky získané v zahraničí. Pivovarníctvo je pod-
ľa neho celosvetovým odborom a neustále sa v ňom niečo nové deje. 
„Osobne sa radím do kategórie nostalgikov“, povedal nám, „čo zna-
mená, že uprednostňujem spodne kvasené ležiaky českého typu. To sa 
však nevylučuje s prípravou najrôznejších špeciálov, pri ktorých sa člo-
vek púšťa do zaujímavých experimentov, čo býva niekedy aj zábav-
né.“ 

Pardubický pivovar a.s. 

 je výrobca piva s tradíciou, ktorá siaha až do 15. storočia 
a jeho história sa prelína s dejinami silného, váženého 
a slávneho rodu Perštejnov. V súčasnosti zamestnáva 
sedemdesiatich zamestnancov a s kapacitou výroby sa radí 
k menším regionálnym pivovarom. V jeho produktovom 
portfóliu je široká škála pív, od nealkoholických až po 19% 
špeciálne tmavé pivo pod obchodnými značkami Perštejn, 
Porter a Taxis. V rámci exportných aktivít úspešne vyváža 
pivo do vyše dvadsiatich štátov sveta.

Minipivovar Arnošt 

Jeho jedinečnosť je v tom, že je to minipivovar uprostred 
veľkého Pardubického pivovaru, ktorý je známy svojimi 
výrobkami s názvami Pernštejn, Taxis a Porter. Myšlienka 
mať k dispozícii vlastný minipivovar, ktorý by slúžil ako 
laboratórium, ktoré zároveň uspokojuje túžbu zákazníkov 
ochutnávať rôzne pivné špeciály, zaujala akcionárov 
natoľko, že bola veľmi rýchlo zrealizovaná. „Chceme 
záujemcom poskytnúť čo najviac informácií o procese 
varenia piva a zároveň ich to aj naučiť,“ vysvetlil hlavný 
zámer spojený s minipivovarom predseda predstavenstva 
akciovej spoločnosti Pardubický pivovar Ing. Leoš Kvapil. 
„Každý sa môže na chvíľu stať sládkom a vytvoriť si vlastnú 
značku piva, čo platí ako pre jednotlivcov, ktorí si chcú 
dopriať nevšedný zážitok a naučiť sa niečo nové, tak aj pre 
firmy, ktoré môžu do kurzov prihlásiť svojich zamestnancov 
v rámci teambuildingových programov. V Čechách a okoli-
tých krajinách sa pivo pije, je obľúbené, ale nie každý tuší, 
ako vlastne vzniká a čo skutočne potrebuje, aby malo tú 
správnu chuť a „říz“,“  dodáva šéf pardubického pivovaru. 
Experimenty, ktoré sa v minipivovare Arnošt starostlivo vy-
laďujú, z času na čas obohacujú bežný sortiment pivovaru.
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