
Pivovar Rebel v Havlíčkově 
Brodě letos slaví 180 let od 
založení. Sládek Pavel Pilař 
se podělil o svoje zkušenosti. 

Dá se říct, jak se za ta léta změni-
la technologie vaření piva?

Princip výroby piva je znám po 
tisíciletí, ten se nemění. Mění se ale 
podmínky výroby, mění a zušlechťu-
jí se suroviny a vyvíjí a zpřesňuje se 
technologie. Dřívější sládkové nemě-
li tak přesné měřící přístroje - měli-li 
nějaké, a tak se museli spoléhat hlav-
ně na zkušenosti své, svých před-
chůdců a kolegů. Také vývoj mate-
riálů pokročil, a tak dřevěné kádě 
či sudy mají v pivovarech pouze z 
nostalgie. Rovněž výzkum techno-
logie výroby a vzájemných vlivů jed-
notlivých složek piva (jichž je v pivu 
více než 1000) výrobu piva znač-
ně upřesňuje. To vše způsobuje, že 
dnešní pivo je výborné a kvalitativ-
ně vyrovnané, ale zda je lepší, než v 
dobách dřevěných kádí, těžko říct.

Kterého ocenění si nejvíce váží-
te?

Jsme malý regionální pivovar, a tak 
každý úspěch v degustačních sou-
těžích, v silné konkurenci českých, 
či i zahraničních pivovarů, je pro nás 
úspěch. Ocenění je spousty; kdy-
bych měl jmenovat jedno z nich, pak 
asi 1. místo v kategorii světlých ležá-
ků v nejprestižnější evropské soutěži 
European Beer Star, z roku 2012.

Ale popravdě, ze všeho nejvíc si 
cením pochval našich konzumentů 
jak z našeho regionu, tak z míst, kde 
je opravdu velká konkurence kvalit-
ních piv.

Jaká piva pivovar nyní nabízí?
V nabídce piv havlíčkobrodského 

pivovaru Rebel najdete piva výčepní, 
ležáky i piva speciální. Z výčepních 
piv nabízíme Rebel Haškův C. K., a 
letos nově Rebel Tudor, který pře-
kvapí svojí hořkostí. Vlajkovou lodí 
pivovaru je jistě Rebel Originál Pre-
mium, což je světlý ležák s obsahem 
alkoholu 4,8% obj. V nabídce nechy-
bí Rebel Černý, a pro řidiče Rebel 
Nealko.

V letošním roce slaví náš pivovar 
180 let od založení. Speciálně pro 
tuto příležitost byl uvařen Rebel 
Výroční speciál. Pivo bylo uvařeno z 
českého sladu z vlastní humnové sla-
dovny a vysokého podílu sladů speci-
álních. Díky tomu má pivo medovou 
barvu. Pivo bylo nachmeleno čerstvě 
sklizeným Žateckým poloraným čer-
veňákem – nejkvalitnějším českým 
chmelem. Toto pivo bodovalo nedáv-
no v soutěži netradičních a speciál-

ních piv CEREVISIA SPECIALIS  
2014, kde získalo druhé místo v kate-
gorii polotmavých a tmavých piv.

Které patří k nejoblíbenějším?
Naše jednoznačně nejoblíbenější 

pivo je Rebel Originál Premium, což 
je i naše nejprodávanější pivo. Jeho 
recepturu drží pivovar už mnoho let 
stejnou, což dává našim konzumen-
tům jistotu kvalitního piva.

K mému překvapení se rych-
le dostala do obliby i naše loňská 
novinka, Rebel IPA (India Pale Ale), 
což je pivo pro české pivaře nezvyk-
lé. Nicméně jim chutná, a tak jim ho 
rádi vaříme. I sobě.

Chystáte v nejbližší době rozšíře-
ní nabídky?

Nová piva v současné době nechys-
táme. Začátkem listopadu bude v 
prodeji nový dárkový multipack, kte-
rý bude obsahovat osm piv a origi-
nální kuchařku Rebelka, kterou pro 
náš pivovar napsala Markéta Hrube-
šová. Tato kniha obsahuje na 75 ori-
ginálních receptů nejen z piva, ale 

také k pivu. Ten-
to pack bude jistě 
skvělým dárkem 
pod vánočním 
stromečkem. 

Pivovar a pivo potřebují propaga-
ci, snažíte se ji zajistit i pořádáním 
různých akcí?

Náš pivovar se snaží přiblížit zákaz-
níkům kromě jiného i formou růz-
ných akcí. Úzce spolupracujeme s 
dobrovolnými hasiči nejen v našem 
regionu, ale napříč celou republikou. 

Z našich akcí jmenujme Slavnos-
ti piva, které se konají každoročně 
začátkem června jak v prostorách 
pivovaru, tak na havlíčkobrodském 
náměstí. Na obou místech je vždy 
zábava pro celou rodinu, vystupu-
je spousta známých i méně známých 
kapel, a pro návštěvníky se otevřou 
jindy nepřístupné prostory pivova-
ru, kde se dozví více o výrobě piva. V 
příštím roce se Slavnosti piva Rebel 
budou konat 6. června. Další pravi-
delnou akcí v areálu pivovaru jsou 
podzimní Svatováclavské trhy, které 
pořádáme vždy kolem svátku Václava 
– tedy 28. září. V prostorách nádvoří 
pivovaru se ten den otvírá řemeslné 
tržiště, kde si příchozí mohou zakou-
pit různé výrobky řezbářů, kovářů, 
výrobky z perel, ručně řezané svíč-
ky, ale i vyzkoušet, jak se takové věci 
dělají. V neposlední řadě pak mohou 
ochutnat pečivo a sladkosti od peka-
ře a domácí kuchyni místní pivovar-
ské restaurace. Nejen děti pak zaujme 
průvod družiny sv. Václava a rytíř-
ské souboje, do kterých se návštěv-
níci pravidelně zapojují. Na velkém 
podiu se až do večera střídají hudeb-

ní skupiny a návštěvníci se samozřej-
mě mohou posilnit výtečným pivem 
Rebel, které zde teče proudem. 

Jak jsme již výše uvedli, v letošním 
roce slaví náš pivovar 180 let svojí 
existence. Celý rok se nese v duchu 
oslav tohoto výročí, kterému jsme 
přizpůsobili design všech možných 
propagačních materiálů. Vrcholem 
oslav jistě bude Galavečer Rebel, kte-
rý jsme připravili na 8. listopadu v 
místním kulturním domě Ostrov. V 
rámci večera vystoupí kapely Nebe, 
MANDRA GE, a velkolepou párty 
zakončí Walda Gang. Vstupenky na 
tuto akci jsou již v předprodeji, a těší-
me se, že si tento večer návštěvníci 
náramně užijí.

V příštím roce se kromě Slavností 
piva můžou tancechtiví zájemci těšit 
na tradiční Pivovarský ples, který 
proběhne v kulturním domě Ostrov 
20. března 2015. K poslechu a tanci 
zahraje kapela Fortuna.

Umožníte případným zájemcům 
návštěvu pivovaru?

Exkurze pivovarem jsou zaběhlou 
realitou a atrakcí pro lidi technologie 
neznalé. Jako malý pivovar si můžeme 
dovolit osobně vedené, nekomerční 
prohlídky technologií. Jako v málo-
kterém jiném pivovaru si návštěv-

níci mohou prohlédnout naši 
klasickou humnovou 

sladovnu, ochutnat 
rozdíl mezi ječme-
nem a různými dru-

hy sladů, projít varnu i 
stáčírny. Nejoblíbenější a nejdelší 

bývá ta část exkurze, kdy se v ležác-
kých sklepích ochutnávají nefi ltro-
vaná piva přímo z ležáckých tanků. 
Exkurzi je možno zakončit lahodným 
soustem v naší Pivovarské restauraci, 
s vynikající domácí kuchyní.

Co můžete nabídnout sběratelům 
pivních předmětů?

Pro sběratele předmětů týkajících 
se piva máme v podnikové prodej-
ně k dispozici sady aktuálních lah-
vových etiket, tácky a různé drobné 
předměty. Pro zájemce o pivní sklo 
je zde možnost koupě všech druhů 
sklenic a půllitrů, propagačních před-
mětů a textilu.

Chtěli bychom zákazníky pozvat do 
nové pivovarské prodejny, kterou se 
chystáme v nejbližší době slavnostně 
otevřít. Prodejna se ze současného 
prostoru vrátnice přestěhuje do nové 
budovy, vpravo u vjezdu do areálu. 

Dá se u piva posedět přímo u vás, 
v pivovaru?

Přímo v pivovaru je možnost pose-
dět si v Pivovarské restauraci, která 
nabízí všechny druhy našeho točené-
ho piva a výtečnou domácí kuchyni.

Co vy a pivo, které vám chutná 
nejvíce?

Ve spoustě pivovarů se dnes vaří 
dobré pivo, rád ochutnávám nová 
pivka, hlavně odlišná. Ale nejčastěji 
piju brodský, záleží na situaci, jak sil-
ný, ale nyní je nejčastější volbou má 
oblíbená IPA.  

Každé ocenění považujeme za úspěch, 
říká Pavel Pilař, sládek pivovaru Rebel
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