
 

 

Velký, malý, domácký festival, aneb jaký byl MetalGate Czech Death Fest 2011 

V pátek 10.6. a v sobotu 11.6.2011 hostil Autocamp Brodský v Červeném Kostelci nedaleko Náchoda třetí 

ročník metalového open-air festivalu MetalGate Czech Death Fest. Letošní dějství mělo jedno podstatné 

novum.  

 

V rámci MetalGate Czech Death Fest se totiž spojily dvě, formátem a zaměřením velmi podobné, akce a to 

MetalGate OpenAir, pořádaný MetalGate Productions od roku 2008, a Czech Death Fest, pořádaný od roku 

2009 stálicí české death metalové scény, hronovskou formací Tortharry. Díky této aliance získal festival pro 

svoji působnost jednoznačně silnější produkčně-organizační zázemí.  

 

MetalGate Czech Death Fest navíc obdržel záštitu hned od dvou institucí, jednak od hejtmana 

Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a též od města Náchod, za což my pořadatelé velice 

děkujeme.  

 

Dále došlo k diferenciaci festivalové dramaturgie, což znamená, že na pořadu dne byla nejen hutná a 

výživná porce death metalu a grindu, tvořící úhelný kámen předchozích ročníků, ale též unikátní průřez 

různými metalovými styly, charakteristický rys akcí MetalGate. Celkem nabídl festival 30 kapel v čele 

s řeckou blackovou falangou Rotting Christ na pozici pátečního headlinera a holandskou deathovou ikonou 

Pestilence, které patřil sobotní prime time. Dále se představili znovuobnovení Hypnos, Tortharry, Abstract 

Essence, němečtí Abstinenz, slovenští Dementor, Six Degrees of Separation, Ingrowing, Gutalax, Dymytry, 

Melancholy Pessimism, Heiden či Minority Sound.  

 

Diváci si tak užívali nejen pestrého hudebního menu, ale též prvotřídních služeb Autocampu Brodský, který 

nabídl restauraci otevřenou až do časných ranních hodin, stanové městečko v březovém háji na břehu vodní 

nádrže kousek od centra dění, možnost ubytování v chatkách přímo v areálu, koupání a zapůjčení lodiček či 

šlapadel. Dále byl na místě metalový market a bohatý výběr dalšího občerstvení za vskutku lidové ceny.  

 

Pořadatelé rovněž připravili pro fanoušky autogramiády s oběma headlinery a dále losování vstupenek na 

partnerské festivaly Brutal Assault a Basinfirefest.  

 

Dokonce i počasí bylo na naší straně, tzn. až na krátký agrotechnický deštíček bylo celou dobu teplo a slunečno.  

 

Sečteno a podtrženo: skvělé hudební výkony, zajímavé doprovodné akce, vpravdě domácké prostředí a 

hlavně všeobecná pohoda! Takový byl MetalGate Czech Death Fest 2011, který navštívilo přes 600 

fanoušků!  

 

Budeme se na vás těšit opět příští léto na MetalGate Czech Death Fest vol.4!         


