
 

METALGATE RECORS UVÁDÍ: VÁCLAV VOTRUBA – KNIHA KOVU III 

Jsou tomu již dva roky, co jsme do světa vypustili první knihu vydanou pod hlavičkou MetalGate. 

Kniha kovu se stala skutečným fenoménem. Její první díl se dočkal hned dvou a díl druhý jí povážlivě 

šlape na paty. S rokem 2018 máme tu milou povinnost vypustit do světa třetí sestřičku. Kniha kovu III je 

zde a jak od nás již dobře víte, věnuje se jen a pouze klasickému heavy metalu. Jistě nemusíme nijak 

podrobně představovat koncept a formát Knihy kovu. Tento projekt se již třetím rokem snaží poukázat 

na současné i minulé klenoty tuzemské metalové scény. Činí tak dobře zavedeným způsobem, který 

nechává prostor pro vzpomínky a postřehy přímých účastníků dění, takže se čtenář nemusí být suchého 

výčtu historických faktů. O tom všem jsme se zmiňovali v naší první tiskovce ke třetímu dílu Knihy 

kovu. Myslíme si proto, že je nyní vhodný čas připomenout postřehy a komentáře autora této knihy. 

Tím je – stejně jako v předchozích případech – Václav Votruba. 

Toto jméno vám může být povědomé hned z několika zdrojů. Mimo spisovatelskou dráhu, která zahrnuje též 

beletristická díla, je Václav známý jako hudební žurnalista a v neposlední řadě i jako aktivní hudebník v 

kapelách DARK ANGELS, AFTER RAIN nebo THE RIVER OF THE LOST SOULS. Ačkoli tyto formace 

vychází primárně z temných doomových vod, sám Václav Votruba přiznává, že své hudební kořeny nachází 

právě v heavy metalu: „Na díl věnovaný heavy metalu jsem se upřímně těšil, protože se pro mě jedná o 

symbolické pomrknutí po vlastních kořenech. Kolikrát jsem v pubertě slyšel Anděla na útěku od Kreysonu, 

Radegasta od Citronu, Vzhůru přes oceán od Vitacitu nebo třeba To od Krleše… Nedá se to spočítat. Mám ty 

desky dodnes zažrané pod kůží.“ 

Kniha kovu III je tak zamřená na českou heavy metalovou scénu, a to v časovém rozmezí, které začíná na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století a běží až do současnosti. A i když zlí jazykové prý 

tvrdili, že si v tomto případě Václav vystačí s knihou o deseti stránkách, výsledek vypadá zásadně jinak. Kniha 

kovu je plnohodnotnou publikací o 203 stránkách, které všem nevěřícím Tomášům dokážou, že i český heavy 

metal je naživu a že nikdy nezemře. Autor to vidí velmi podobně, když tvrdí, že: „Heavy metal možná dostal 

na zadek, možná se ocitl na kolenou, možná žádná kapela už nikdy nedosáhla popularity Citronu nebo 

Kreysonu, ale je to houževnatý styl, který nás přežije. A mám takový pocit, že se mu aktuální daří nejlíp za 

dlouhý roky.“ 

Na samotný závěr si dovolíme zmínit budoucnost tohoto projektu. Ačkoliv jsme v rámci našeho zpravodajství 

avizovali, že třetí díl Knihy kovu je zároveň jejím posledním, naše spolupráce s Václavem rozhodně nekončí a 

už nyní pro vás takzvaně pečeme volné pokračování této trilogie. Nebojte, zavčas se o něm dozvíte. Nyní už 

nezbývá než popřát pěkné čtení, protože Kniha kovu III je konečně tu! 

Kniha kovu II vychází u MetalGate Records ve formátu paperback a objednávat ji můžete na 

MetalGate e-shop.  
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