
INNERSPHERE je melodic-death metalová kapela s prvky doom metalu, založena 
koncem roku 2015 v Plzni, České Republice. Kapela je aktivní již od svých začátků – 
nejčastěji koncertovala napříč střední Evropou a na Balkáně; je častým hostem na 
zahraničních podiích. Kapele se dostalo mnoho pozitivních reakcí po vydání první 
dlouhohrající desky Amnesia v roce 2018, kdy se také objevili na prestižním festivale Brutal 
Assault. V roce 2019 hráli Innersphere na Within Destruction tour společně s Nahum, kdy 
v průběhu roku odehráli 40 koncertů napříč 6 státy včetně například zahraničního Goathell 
metal festivalu v chorvatské Pule. Tento zlověstný kvartet nám přináší témata naší vlastní 
existence a bytí, naturalismu a vztahu k světu a provází nás skrze mystické příběhy plné 
metafor.  Diskografie kapely obsahuje debutové EP z roku 2016, album Amnesia z 
roku 2018, které vyšlo u Metalgate records a nové dlouhohrající album Omfalos, 
které vychází 25.února 2021 u Slovak Metal Army. 
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INNERSPHERE jsou: 
Míra Litomerický – zpěv, kytara, samply       Lukáš Mai - kytara 

Marek Hubocký – baskytara, doprovodný zpěv     Filip Wintr - bicí

“After the first headliner, the 
stage was ready for the last two 
bands sceduled for that day – 
Italian Kyterion and Czech 
Innersphere. The two bands 
hadn’t had an easy task of 

playing right after the Death 
metal Gods, but both of the 

bands had proven to be worthy 
of sharing the stage with 

Pestilence.”

GOATHELL METAL FEST
(koncert 2019)

“Za mě je album velmi 
zdařilé. Vše do sebe 

krásně zapadá, má to 
hlavu a patu, co se týče 

masteringu a podob 
nahrávek, rozhodně 

studio též odvedlo hodně 
dobrou práci. Oceňuji 

originalitu, melodičnost, 
rozmanitost, uzavření do 

– na první pohled –  
„čistého obalu“…”

OBSCURO CZ 
(9,2/10)

INNERSPHERE – EP
vydáno 22. října 2016. 

Toto EP obsahuje intro a 4 skladby, které reprezentují rané období kapely. Již zde 
je cítit zaměření témat na vlastní bytí, sebe samotného a existenci propojenou 

metaforami se smyšlenými příběhy…  

AMNESIA
vydáno 25. dubna 2018 u METALGATE RECORDS
Koncepční fantasy příběh o lásce, smrti, sebeobětování a očistci. 

Amnesie vypráví mysteriózní příběh ze světa plného nadpřirozena

OMFALOS
vydání 25. února 2021 u SLOVAK METAL ARMY

Drama o třech dějstvích vztahující se k naší vlastní existenci a propojení 
s přírodou posazené na fiktivním příběhu o prastarém odkazu… 

“Túto plzeňskú kapelku som mal 
možnosť tento rok vidieť dvakrát. 
Prvýkrát to bolo v Ružomberku a 
druhýkrat v Uherskom Hradišti, 
kde doprevádzali kapelu Nahum 
na ich Within destruction tour. 

Na oboch koncertoch bolo vidieť, 
že si chalani užívajú každú 

sekundu hrania, či sa jedná o 
Nové Korzo, alebo povestný klub 
Mír. Ich skladby sú vemi chytľavé 

a aj kto ich nepozná po prvých 
tónoch si ich zaľúbi.”

METAL EXPRESS SK (2019)

“Českých nahrávek příliš 
neposlouchám, ale “Amnesia” 

mě opravdu velmi mile 
překvapila. Je zajímavá, 

neotřelá, jiná. Není dokonalá, 
ale možná proto ji oceňuji 

ještě víc. Je totiž jako samotný 
život. Smutná, hravá, temná, 

zlostná. Je i dobrým řemeslem, 
hudbou, která mě nenechává v 

klidu.”

DEADLY STORM


