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Vážení návštěvníci O₂ areny a O₂ universa, 

máme za sebou neskutečný rok 2022, kdy 
se v obou našich prostorách odehrálo více 
než 150 kulturních a sportovních akcí. 
Nicméně nebyl to běžný rok, na který jsme 
u nás zvyklí. Rok 2022 byl výjimečný v tom, 
že jsme mohli uspořádat téměř všechny 
koncerty přesunuté kvůli covid-19. Věřte, 
že nám spadl obrovský kámen ze srdce, 
když se akce mohly konečně uskutečnit. 

Díky enormnímu počtu eventů jsme v říjnu 
mohli přivítat již 12miliontého návštěvníka 
O₂ areny a celkově jsme zaznamenali neu-
věřitelný počet diváků. Během roku 2022 
vás do O₂ areny dorazil téměř jeden milion, 
do O₂ universa dalších téměř sto tisíc! Jde 
tak o druhý nejnavštěvovanější rok v historii 
O₂ areny. Tímto počtem jsme se dostali 
na úroveň roku 2015, kdy se zde konalo 
mistrovství světa v ledním hokeji, kdy jsme 
rovněž atakovali magickou hranici milionu 
diváků za rok. Tentokrát se nám to povedlo 
za „pouhých“ 10 měsíců – až v březnu 
se totiž definitivně rozvolnily covidové 
restrikce a akce se mohly konat bez ome-
zení. Děkujeme vám za to. A že bylo na co 
se dívat.

Přes 80 000 fanoušků dorazilo na evrop-
ský šampionát v basketbalu, který se stal 
divácky nejúspěšnější akcí uplynulého 
roku. Po letech se k nám vrátila i pres-
tižní NHL. Do Prahy také dorazil Sting, 
Kendrick Lamar, 50 Cent, ZAZ, Anastacia 
a dokonce i Johnny Depp. Tančilo se při 
písních Enrique Iglesiase, Harryho Stylese, 
ale i při tónech houslí Andrého Rieu. 
Hudební fajnšmekři si jistě přišli na své 
během vystoupení Sigur Rós, Placebo 
nebo Two Steps from Hell. Ale nezapo-
mněli jsme ani na umělce, kteří už s námi 
nejsou. Vzpomínkové koncerty pat-
řily Karlu Gottovi, Miro Žbirkovi i Ennio 
Morriconemu. A nesmíme zapomenout 
ani na stříbrný extraligový úspěch domácí 
hokejové Sparty. Slavili jsme ale velké úspě-
chy i mimo koncertní pódia. Náš STAGES 
HOTEL Prague totiž získal prestižní ocenění 
Stavba roku 2022. Je to navíc třetí titul pro 
třetí budovu v naší „rodině“ Bestsport.

Covidové období je snad již za námi, bohu-
žel se však potýkáme s dalšími problémy, 
které nám všem znepříjemňují život, a to 
jsou stále se zvyšující ceny energií a vysoká 
inflace. Dá se očekávat, že se všeobecné 
zdražování dotkne i promotérů, kteří 
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u nás akce domlouvají, tak i diváků, kteří 
si zřejmě za lístek připlatí o něco více. Tento 
jev bohužel ovlivnit nemůžeme. Ale i přesto 
už teď můžete vidět, že kalendář na letošní 
rok je opět nabitý zajímavými akcemi 
a jejich počet stále stoupá. Moc bychom 
si přáli, abyste toto náročné období zvládli 
co nejlépe a přišli si k nám oddechnout na 
nějaký pěkný koncert. A aby jediná energie, 
kterou budete vnímat, byla ta od vašeho 
oblíbence na podiu, a ta vaše, až si koncert 
budete plnými doušky užívat.

A bude opravdu z čeho vybírat. Po několika 
letech se do O₂ areny vrací světový cirkus 
Cirque du Soleil. Své třicáté narozeniny 
zde oslaví oblíbená zpěvačka Ewa Farna. 
Dorazí k nám světové legendy Iron Maiden 
nebo blink-182. Poprvé si O₂ arenu užije 
Daniel Landa. Sportovní fanoušci se mohou 
těšit na pátý ročník parkuru, florbal, FMX, 
zápasy MMA a samozřejmě i na hokej.

Těšíme se s vámi na viděnou při řadě skvě-
lých akcí v O₂ areně a O₂ universu. 

Stanislava Doubravová 
Vedoucí programového a obchodního 
oddělení

Padá vám wi-fi?

nestabilní internet

Jednoduše:
 bez vrtání
 bez technika
 bez instalace
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Ewa Farna: Nejlepší je, když 
je fanouškům po mém koncertě 
prostě hezky
Ewa Farna patří mezi nejoblíbenější zpěvačky v Česku i Polsku. Hudební pódia si 
podmanila už ve 13 letech hitem „Měls mě vůbec rád“. Pokud se ale někdo domní-
val, že po jednom hitu už o Ewě nikdy neuslyšíme, nemohl být více vzdálenější 
od pravdy. Ewa Farna září na scéně už dlouhých 17 let a je ve své vrcholné formě. 
U příležitosti oslavy svých 30. narozenin se letos rozhodla poprvé zaplnit největší 
českou halu. V O₂ areně vystoupí 14. října. U toho rozhodně nesmíte chybět.

Už se na svůj dosavadní největší koncert v O₂ areně 
připravujete? Přemýšlíte „ve velkém“?
Ve spojitosti s O₂ arenou ani nejde nepřemýšlet ve 
velkém. Obrovsky se na to těším, samozřejmě, že už 
se připravujeme. Začínám už i s tanečními zkouškami. 
Prostě chci, aby se lidi bavili. Ať je to nezapomenutelná 
třicítka nejen pro mě. Bylo by skvělé, kdyby ten, kdo 
má třeba malé děti, si naplánoval hlídání a vyrazil do 
O₂ areny se svou drahou polovičkou na rande nebo 
na party večer s kámošema. Už 16 let jezdím na akce 
za lidmi, hrozně by mě potěšilo, kdyby tentokrát přijeli 
oni za mnou. Protože to, co bude v O₂ areně, bude do 
jiných prostor nepřenositelné.

Budete se inspirovat koncerty jiných umělců – domá-
cích nebo světových – nebo přesně víte, co a jak 
chcete?
Hodně nad tím přemýšlím. Chci mít show, která ale 
zároveň bude dávat smysl a bude korespondovat 
s mým repertoárem. Chci, aby se diváci rozhodně 
nenudili, zároveň mám v sobě vždycky takovou touhu, 
aby to nebylo něco, co už viděli milionkrát u někoho 
jiného. Sama jsem zvědavá, co z toho bude, ale roz-
hodně je to můj životní koncert. Takže si dám záležet.

Jak Vám zní, že budete nejmladší českou zpěvačkou, 
která dosud v O₂ areně vystoupila v rámci samostat-
ného koncertu? 
Zní to naprosto božsky! Do CV nebo na Wikipedii 
perfektní! (smích). Nejsem si jistá, ale myslím, že nebýt 
Billie Eilish, na které jsem v areně v srpnu 2019 byla, 
tak bych možná byla celkově nejmladší zpěvačka.

Kdy vlastně přišlo rozhodnutí, že hudba nebude jen Váš 
koníček, ale profese?
V podstatě pořád je to pro mě obrovský koníček, který 
mě živí, takže mám pocit jako bych nemusela „do práce”. 
Došlo mi to ale samozřejmě v momentě, kdy jsem se 
rozhodla ukončit studium práv ve Varšavě na univerzitě 
a plně se věnovat zpívání, založení agentury a vydava-
telství. Řekla jsem si, že se ponořím více do své branže 
a budu pracovat na tom, abych v ní dokázala rozumět 
více věcem do hloubky. Od zpívání po psaní písní, vydá-
vání, propagaci a celou agendu, kterou to vyžaduje. 
Prostě abych se v tom pořád zdokonalovala, posouvala 
a měla to jako práci.

Pro mě je největší inspirací ticho.

Práce kterých interpretů naopak baví Vás? 
Denně vychází na světě až 60 000 písní na Spotify, člověk 
chtíc sledovat všechno je vlastně docela přehlcený. Proto 
je pro mě největší inspirací ticho (smích). Anebo spíš než 
hudbu poslouchám podcasty s různými lidmi často mimo 
můj obor. Inspiruje mě vyjít ze své bubliny, dozvídat se 
o světě z pohledu zajímavých lidí, hází mi to náměty 
a myšlenky k tvoření písní. Důležité je totiž téma, to, 
co chcete lidem říct a předat. Jinak ale mám aktuálně 
v oblíbených něco od Emily Burns, Harryho Stylese nebo 
Quebonafide.
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Je někdo, s kým byste si chtěla zazpívat 
duet nebo měl to výsadní postavení pouze 
David Stypka?
Jde mi asi hlavně o dobré písničky, 
s Davidem jsem se taky rozhodovala 
na základě písně. Jsem sama zvědavá, 
s kým by se mi povedlo v budoucnu pro-
pojit a něco fajn napsat. Sny o jménech asi 
vlastně nemám, i když samozřejmě jsou 
interpreti, kteří mě baví víc nebo míň.

Těší Vás, když vidíte, že i Vy inspiru-
jete někoho jiného? Ať už v hudbě nebo 
v životě?
Ano! Takový životní influencing je super 
(smích). To je vždy velká pocta, proto je 
třeba chovat se tak, abyste se mohli na 
sebe podívat do zrcadla a aby ten, kdo 
z vás čerpá, mohl brát něco, co stojí za 
to čerpat.

Jste známá svými covery světových hitů na 
Instagramu. Napadlo Vás nasdílet je i jejich 
originálním autorům?
Opravdu? Vidíte, to já ani nevnímám, 
že bych tím byla až tak známá. Občas si 
něco jen tak pod nosem zazpívám a nasdí-
lím to. Ale nahrávání coverů není moje 
zaměření či parketa. Soustředím se na tvo-
ření vlastních songů. Vlastně si nejsem jistá, 
zda by se někdo v zahraničí zabýval tím, jak 
jsem zazpívala jeho písničku. Pro ně jsem 
další holka, co zazpívá jejich píseň jako 
tisíce dalších, kteří to občas mimochodem 
provádějí opravdu skvěle.

Obklopuji se lepšími 
autory, než jsem já a ti mi 
pomáhají ze mě dostat to 
nejlepší.

Ne každý interpret si zvládne skládat sám 
hudbu a texty. Vnímáte, že i na toto máte 
cit a talent? 
Určitě ne, já rozhodně neskládám sama. 
Potřebuju vždy pomoct, obklopuji se lep-
šími autory, než jsem já a ti mi pomáhají 
ze mě dostat to nejlepší. Vždy u procesu 
tvorby chci být, aby to téma nebo pocit šly 
ze mě, ale rozhodně si nemyslím, že nutně 
vždy musí text, hudbu, aranž i samotnou 
interpretaci provádět ten samý člověk. 

Třeba v USA se na každém hitu, co se na 
nás line z rádií, podílí třeba i pět až deset 
lidí. Ty, co si vše dokážou napsat sami, 
těžce obdivuju a přeju jim to. Ale já mezi 
ně nepatřím.

Když se daří, jsou i reakce více pozitivní. 
Jak ale zvládáte hejty a kritiky? 
V hudbě jde o vkus, každému se líbí něco 
jiného. Vypouštím už jen tvorbu, za kterou 
si stojím, takže jen tak mne něco neroz-
hodí. Na druhou stranu je to takové vaše 
hudební miminko, jste na něj pyšný a jdete 
s kůží na trh, jde to z vás. Neprodukujete 
věc, produkt, kde pocity a zaangažovanost 
majitele firmy není asi tak osobní jako když 
pokládáte na tác přímo sám sebe. Kritiku 
beru od těch, ke kterým bych si sama šla 
pro radu.

Kritiku beru od těch, ke 
kterým bych si sama šla 
pro radu.

Dokázala byste žít a pracovat bez sociálních 
sítí nebo jsou minimálně z hlediska kariéry 
důležité?
Na mojí cestě je vnímám jako důležité, 
ačkoli ne nepostradatelné, protože jsem 
začínala v době před nimi. Určitě je to fajn 
cesta, jak být s fanoušky v kontaktu. Třeba 
teď jsem sociální sítě využila k tomu, abych 
se fanoušků zeptala, jaké písničky by určitě 
v O₂ areně chtěli slyšet.

Dají se srovnat čeští a polští fanoušci? 
Jsou jiní, ale já rozdíly nedělám. Žiju 
v Čechách, jsem tu i proto teď více aktivní. 
Polští fanoušci už mi ale také chybí 
a těším se, že něco zorganizuju i pro ně. 
Samozřejmě je ale zvu i na výlet do Prahy 
na můj koncert do O₂ areny, protože si 
myslím, že vidět Prahu a dát si tu v největší 
hale koncert, bude fajn zážitek. Přece jen 
to bude moje první O₂ arena, moje vel-
kolepá oslava 30. narozenin. Poláci jsou 
unikátní v tom, že jich hodně je ochotných 
za hudbou cestovat. Přijeli mě podpořit na 
mou oslavu desetiletí do Fora Karlín klidně 
z 900 km vzdáleného Gdaňsku. Proto 
věřím, že dorazí i v říjnu do Prahy.

Na co myslíte pár vteřin před začátkem 
koncertu, než vstoupíte na podium?
Ačkoli se to tak jedinečného koncertu jako 
je O₂ arena týkat nebude, třeba u koncertů 
v rámci letního turné si uvědomuji, že i když 
pro mě to může být další koncert po tom 
včerejším, pro lidi v publiku to může být 
akce, na kterou se třeba půl roku těšili 
a není to pro ně všední. Proto chci na podiu 
vždy nechat 120 procent.

S jakými pocity byste chtěla, aby lidé 
odcházeli z Vašich koncertů? 
Aby se cítili nabití pozitivní energií, sebe-
vědomější a s chutí být laskavější k sobě 
i jiným. Aby se během koncertu uvolnili 
a nebáli se být sami sebou, aby se hodně 
nasmáli. Nejčastější reakce od fanoušků 
z koncertů mám právě ty, že měli částečně 
pocit, že se nabili energií z hudby, dostali 
prvky stand-upu, kde se upřímně smáli, ale 
také si třeba poplakali. Ta škála emocí je 
široká, to mám na tom nejraději. Nejlepší 
je, když je fanouškům po mém koncertě 
prostě hrozně hezky.

Ve 30 letech jste ještě velmi mladá, ale 
přesto… už to svádí k bilancování, kde 
jsem, co mám za sebou, co před sebou?
Je to tak. Připadá mi vcelku zábavné, 
že u mě třicetiny zároveň znamenají 17 let 
na scéně, takže pracovně je určitě co 
bilancovat. Soukromě jsem vdanou paní 
a mámou dvou dětí, což je pro mě naplnění 
a štěstí. Cítím velký vděk za tenhle dar mít 
zdravou rodinu.

Plánujete vůbec nebo necháváte život ply-
nout s tím, co přinese? 
Nechávám život plynout, učím se s dětmi 
víc žít a být teď a tady. Z hlediska kon-
certů plánuju přibližně na následující rok 
dopředu. A dlouhodobě spíš v rámci toho, 
kam směřuju. Ale konkrétní plány na to, 
kde se třeba vidím za pět nebo deset let 
nemám, protože vím, že život plánuje po 
svém a je třeba s ním plout.

Máte třeba oblíbené období v roce?
Ani ne, tohle se mě moc nedotýká. Žiju 
každým dnem, pocit štěstí je podle mě dost 
stavem mysli, takže se snažím ho nepod-
miňovat faktory typu počasí nebo roční 
období. To bych mohla být taky po většinu 
času dost naštvaná (smích). Hledám si 
v každém období něco hezkého.

Je něco, čeho se v životě naopak bojíte? 
Nerada létám, protože je to něco, co 
nemám pod kontrolou. Snažím se, aby 
jakýkoli strach nebyl překážkou a brzdou. 
A bojím se i spousty věcí, na které nemám 
vliv, ale to se snažím tolik nepřipouštět, 
protože se s tím nedá nic dělat. Snažím se 
tedy alespoň se tím nenechat moc ovládat.

Jak to vypadá, když se Ewa Farna 
nudí? Pokud vůbec…
Málokdy se nudím a chtěla bych se 
nudit víc. Nudit se, navíc v době, 
kdy máme pořád u sebe telefon, je 
vlastně skoro nemožné. Vůbec nene-
cháváme mozek vypnout. Ale 
učím se to.

Čím a jak tedy nabí-
ráte sílu a energii?
Miluju spánek, dobrý 
film nebo fajn večer 
s kamarády.

Jak vidíte sebe 
sama? Co je podle 
Ewy na Ewě super? 
A za co byste Ewu 
naopak pokárala?
Nemám asi dost 
silnou vůli, bývám 
vznětlivá a netr-
pělivá. Naopak 
mám na sobě 
ráda optimismus, 
schopnost empatie 
a odhodlanost.

V jedné písni, které jste 
součástí, se zpívá „Kdo 
ví, co bude stát za 100 
let. Co o nás budou psát 
a vyprávět“. Co byste chtěla, 
aby se psalo a vyprávělo 
o Ewě Farne?
To je zajímavá úvaha. Jestli 
někdy někoho budu za 100 
let zajímat, tak už jen to 
budu považovat za velký 
úspěch, v dnešní pomíjivé 
době obzvlášť. Já bych ze 
všeho nejvíc asi chtěla, aby 
o mě vyprávěla vnoučata 
a případně aby si někdo občas 
vzpomněl na nějakou mou pís-
ničku, která mu udělá radost.

Ewa Farna: Nejlepší je, když je fanouškům po mém koncertě prostě hezky

EwA FArNA

Narodila se 12. srpna 1993 v Třinci. 
Pochází z Vendryně, obce na pohraničí 
Česka a Polska. Dosud vydala 5 čes-
kých a 6 polských řadových desek 
a další kompilace včetně záznamů 
živých vystoupení. Na svém posledním 
albu UMAMI vydaném ke konci roku 
2021 opět posunula své excelentní 
pěvecké možnosti. Na desce, která 
se stala jednou z nejposlouchanějších 
a kritiky nejopěvovanějších, předsta-
vila nový moderní zvuk, ale otevřela 
i zásadní společenská témata.

Forbes ji zařadil do prestižního výběru 
inspirativních lidí „30 pod 30“. Ewa 
Farna je vdaná za Martina Chobota, 
bývalého kytaristu v její kapele, se 
kterým má dvě děti, Artura a Ellu.
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Historicky nejmladší českou zpěvačkou, která odehraje svůj 
samostatný koncert v největší české hale, se 14. října stane skvělá 
Ewa Farna, a rovnou s námi u toho stylově oslaví své třicetiny. 
Wow, Ewa opravdu nezahálí a na svůj věk toho stihla hodně. Pro 
její hudební tvorbu je typické, že své písně i celá alba točí nadva-
krát – v češtině i polštině. S poslední deskou UMAMI Ewa opět 
posunula své pěvecké hranice, otevřela však i důležité celospole-
čenské téma týkající se bodyshamingu. Díky ústřední písní „Tělo“ 
se dokonce v roce 2021 dostala na exkluzivní reklamní plochu 
na Times Square v New Yorku. Do kampaně si ji vybrala společnost 
Spotify, která tímto způsobem představila playlist skladeb více než 
padesáti nejvýraznějších umělkyň z celého světa, jejichž prostřed-
nictvím bojuje za rovnoprávnost žen v hudebním byznysu. Bravo, 
Ewo! Těšíme se na energickou show, o které se bude mluvit ještě 
hodně dlouho. 

V listopadu 2019 končili v O₂ universu své Revolter Tour, v listo-
padu 2023 tentokrát zaplní O₂ arenu. Oblíbená metalová čtveřice 
Dymytry se vrací s velkou show, aby s fanoušky oslavila už 20 let 
své existence. Jejich začátky jsou úzce spojeny s kapelou Arakain, 
které Dymytry několikrát předskakovali na koncertě. To už ale 
dlouhá léta neplatí a Dymytry patří ke špičce české metalové scény. 
Za poslední tři alba Agronaut, Revolter a Pharmageddon získali 
zlatou desku a za Revolter dokonce desku platinovou. Dymytry 
jsou navíc teprve druhou čistě metalovou kapelou, která si troufla 
na O₂ arenu. První byla…hádejte, kdo…Arakain. Ovšem to bylo už 
v roce 2005, pouhý rok po otevření největší české haly. Podtitulem 
letošního koncertu Dymytry 24. listopadu je „Žijeme svůj sen“. 
A vy, fanoušci, ho pojďte žít s nimi. 

Vyprodané sály, velké rádiové hity, několik hudebních Cen Anděl 
a stabilní zájem posluchačů. V prosinci to bude 10 let, kdy se na 
scéně objevil Jelen, kapela, která se během té doby vypracovala 
mezi nejžádanější interprety české hudební scény. Přímo v den 
koncertu, 2. prosince, navíc oslaví narozeniny i frontman kapely 
Jindra Polák. Co by mohlo být lepším narozeninovým dárkem, než 
kdyby až po strop zaplněná O₂ arena zpívala sborově hity jako 
„Magdaléna“ nebo „Ještě jednu noc“? Věříme, že na to dojde a že 
si opravdu budete přát, aby následovala ještě jedna noc. Protože 
tenhle koncert bude určitě fantastický. 

I další interpret si užije svou narozeninovou oslavu přímo v den 
koncertu. Danielu Landovi totiž bude 4. listopadu už 55 let. 
A v tento den mu bude patřit celá O₂ arena, navíc úplně poprvé. 
„Za poslední roky mám hluboko uvnitř pořádně nabito a ten večer 
to vypustím ze řetězu! Bude to intenzivní, hluboký, strhující, hlasitý 
a divoký. Prostě nářez jako prase!“ vzkazuje Daniel. A my o tom 
vůbec nepochybujeme. 

Všem těmto hvězdám, které se rozhodly svá životní jubilea 
a výročí oslavit v O₂ areně nebo O₂ universu přejeme jen to nej-
lepší. Ať mají při svém večeru spoustu energie a hlavně výborné 
fanoušky, kteří budou tím nejlepším narozeninovým dárkem. 

Už na začátku letošního roku sérii velkolepých naro-
zeninových oslav odstartovala pěkně zostra skvostná 
Dara rolins, která na konci ledna roztancovala 
fanoušky na party k svým těžko uvěřitelným 50. naro-
zeninám a nasadila laťku velmi vysoko. Ve stejný den 
se otřáslo v základech i vedlejší O₂ universum, když 
se rozezněly kytary legendy českého metalu, skupiny 
Arakain, která oslavila už 40 let na hudební scéně. 
Pevně věříme, že jste si tyto večery nenechali ujít. 
V narozeninovém menu toho ale pro letošek máme 
ještě dost.

Dvě dekády na vrcholu česko-slovenské rapové 
scény jsou skvělým důvodem k zářijovému koncertu 
Kontrafaktu, který bude jednou z největších událostí 
svého druhu v Čechách a na Slovensku. 23. září se totiž 
poprvé v historii areny představí zástupce „našeho“ 
hip-hopu a rapu. Show bude rozhodně stát za to. 
Jak říká kapela: „Kedysi sme vyrastali v panelákoch, 
teraz budeme mať na koncerte rovnako vysokú LEDku. 
Presne tak vysokú, ako 8-poschodová bytovka. 

A to je to najmenšie, čo vás čaká.“ Je to už 20 let od 
doby, co se tahle partička ve složení Rytmus (Patrik 
Vrbovský), Ego (Michal Straka) a DJ Anys (Ondrej 
Beňačka) poprvé objevila v TV se svým klipem k písni 
„Dáva mi“. Skupina přitom vznikla již o tři roky 
dříve. V roce 2004 vyšlo jejich první studiové album 
E.R.A. a v následujících letech přidali ještě další čtyři. 
To poslední, KF ako Rolls, vyšlo v roce 2021. Tohle trio 
z Piešťan rozhodně dostalo slovenský hip-hop do main-
streamu. A že bude první ryze rapový a hip-hopový 
večer v O₂ areně patřit právě Kontrafaktu je naprosto 
logickým a zcela zaslouženým krokem.

Říjen se ponese ve znamení kapely Škwor. Sympatičtí 
rockeři oslaví 25. výročí založení skupiny během 
dvou speciálních koncertů v O₂ universu v termínech 
6. a 7. října. Tahle rocková čtveřice už to v pražských 
Vysočanech moc dobře zná, v listopadu 2018 zde před 
zaplněnou O₂ arenou oslavila své dvacetiny a jsme rádi, 
že se k nám vrací.

Česko-slovenský ro(c)k plný 
velkolepých narozeninových oslav

I letos mají samozřejmě své místo v našem kalendáři domácí interpreti, přičemž pro 
mnohé z nich je rok 2023 rokem oslav významného osobního či hudebního výročí. 
A jsme velmi rádi, že se takových oslav budete moci zúčastnit i vy.

Škwor

Jelen

Dymytry

Arakain

Dara Rolins
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O₂ arena už tu stojí 18 let. Za tu dobu 
odbavila téměř 2 000 akcí a jejich organizace 
už je skvěle zaběhnutá. Je ale také potřeba 
se aréně věnovat zevnitř, tedy zajistit nutné 
opravy nebo pořídit nové vybavení. Některé 
změny či inovace postřehnou diváci více, jiné 
méně. Naším cílem je, aby O₂ arena fungo-
vala na té nejlepší úrovni. V letošním roce 
náš čeká řada investic a vylepšení, ideálním 
časem jsou pro ně letní měsíce.

Během nich se provádí běžná údržba tak, abychom 
udrželi v chodu O₂ arenu jako celek a také je to jediný 
čas, kdy se akce nekonají a mohou se tak provádět 
velké investiční celky, tedy větší a náročnější opravy. 
Občas se stala výjimka, kdy se konal neplánovaně 
koncert i v létě, například v srpnu 2019 Billie Eilish 
nebo loni, kdy zde odehráli koncert KISS, Harry Styles, 
Slipknot a Sabaton. Letos to ale bohužel nepůjde. 
Proč?

„Takovéto velké úpravy a celková rekonstrukce venue 
se často dělají před významnými akcemi, jako je např. 
mistrovství světa v ledním hokeji, které nás čeká opět 
v roce 2024. Zároveň to znamená, že musíme splňovat 
požadavky velkých zahraničních pořadatelů, abychom 
takové špičkové akce mohli kvalitně odbavovat. Kromě 
velkých investic tak dojde ve spojení s mistrovstvím 
i k menším úpravám šaten. Samozřejmostí je i kontrola 
střechy, ta však probíhá každoročně,“ říká Alexandr 
Kokuňko, provozní ředitel O₂ areny a O₂ universa. 

Vše je nutné zvládnout s předstihem právě během 
léta. Jakmile se totiž od září rozjede hokejová sezona 
a koncerty, řešit jakékoliv velké opravy těsně před 
šampionátem už není možné. „Navíc je potřeba si 
uvědomit, že ačkoliv herní program mistrovství trvá 
přibližně 16 dní, hala jako taková se všemi přípravami 
je v provozu celý měsíc v kuse. Léto 2023 je tak pro 
nás čas, kdy vše, co jsme si naplánovali, musíme bez-
podmínečně stihnout,“ doplňuje Alexandr Kokuňko. 
Cena plánovaných investic se bude pohybovat okolo 
64,5 milionu Kč. Co se tedy konkrétně během letoš-
ního léta změní?

Aréna, která nikdy nespí Osvětlení

V rámci snižování nároků na spotřebu elek-
trické energie se budou vyměňovat světelné 
zdroje ve veřejných i neveřejných částech 
O₂ areny. To znamená světla po chodbách, 
v zázemí, ve skladech, v garážích i kance-
lářích. Vymění se ale také hlavní osvětlení 
sálu, tedy světla nad ledovou plochou. 
Původní světla nahradí nová moderní 
LEDková svítidla, která mají nižší spotřebu 
a vyšší kvalitu. Výměna světel by mohla 
začít již v průběhu roku ve volných dnech 
mezi koncerty.

Kostka a TV technologie

Výměnou projdou i technologie, které již 
nevyhovují parametrům, především hlavní 
kostka nad ledovou plochou, která se 
využívá především při sportovních utká-
ních. Rozměry kostky 6 × 6 metrů i její tvar 
zůstanou stejné, obraz ale bude moder-
nější a nově s rozlišením v HD. Aktuálně 
je kostka rozdělena na dvě zobrazovací 
plochy, ale nově bude mít pouze jednoli-
tou programovatelnou plochu. Spolu s tím 
dojde i k výměně příslušných zobrazovacích 
zařízení a televizních technologií, přes které 
se obsah kostky plní. 

Sedadla na prvním patře

Už ke konci léta loňského roku byla zahá-
jena výměna sedaček na prvním patře, 
které je během koncertů nejvytíženější, 
a pokračovala celý podzim vždy v pauze 
mezi koncerty. Jde o náročný proces, 
protože na výměnu jednoho sektoru jsou 
potřeba přibližně tři dny. Na prvním patře 
se až do léta vymění celkem 7 513 sedadel. 
Čtvrté patro při podobném počtu přijde na 
řadu později. Nové sedačky zajišťuje česká 
firma Kovostal. Oproti těm původním jsou 
nyní sedadla kovová, takže by měla vydržet 
opravdu hodně.

Chladící technika 

Součástí našich investic bude i oprava vzdu-
chotechnických jednotek, kdy se vymění 
technologické celky velkých klimatizačních 
jednotek, jež zajišťují dodávku a úpravu 
vzduchu do prostor O₂ areny. Na to pak 
navazuje celková kontrola chlazení, ale 
separátně i chlazení ledové plochy. Spolu 
s tím se bude předělávat i chlazení v rámci 
gastro oddělení, tzn. nové chladící boxy 
a mrazáky. První část oprav proběhla již 
před rokem, nyní tedy vše dokončíme.

Akustika v O₂ universu

Mimo všechny výše uvedené plánované 
investice pro letošní rok ale nesmíme 
zapomenout ani na O₂ universum, jehož 
hlavní sál A s kapacitou až 4 500 míst se 
již loni v létě dočkal výrazného zlepšení 
zvukové akustiky s cílem snížit dozvuk 
neboli ozvěnu. Po obou podélných stěnách 
hlediště a částečně i nad hlavami diváků 
byly upevněny speciální obklady o tloušťce 
40 mm, tzv. akustické absorbenty. Díky 
nim se dozvuk snížil na ideální hodnotu 
1,5 sekundy. V každém místě, kde se 
návštěvníci nacházejí, tak uslyší mnohem 
kvalitnější a čistší zvuk. Akustické vlastnosti 
sálu A v O₂ universu tak odpovídají těm 
nejmodernějším požadavkům na akustiku 
a vysoce splňují poslechové parametry mul-
tifunkčního komplexu. Ten je tak připravený 
na ještě větší a náročnější hudební tělesa 
napříč hudebními žánry.

O₂ arena

Zastavěná plocha 26 000 m2

Podlažní plocha 100 000 m2

Obestavěný prostor 685 000 m3

Max. kapacita sezení 17 500 diváků

Počet podlaží 6

Ocenění Stavba roku 2004

O₂ universum

Celková rozloha 50 000 m2

Komerční prostor 13 000 m2

Počet sálů celkem 39

Celková kapacita 10 000 osob

Ocenění Stavba roku 2020



12

O₂ arena magazín

13

divadla Bellagio v Las Vegas. Tato inscenace 
byla první vodní show Cirque a důležitým 
milníkem. Díky ní se Cirque dostalo mezi-
národního věhlasu a uznání. Od roku 1984 
až dosud jeho umění vidělo více než 180 
milionů diváků ve více než 400 městech ve 
více než 60 zemích na šesti kontinentech.

Věděli jste, že v Cirque du Soleil 
byla k vidění i česká stopa? V letech 
2014—2019 v cirkusu účinkoval Vladimír 
Novotný z Blanska. Věnoval se gymnastice, 
kde dosáhl na republikový titul a účast na 
kruzích ve finále juniorského mistrovství 
Evropy. Když Vladimír poslal video se svým 
uměním do souboru Cirque du Soleil, ozvali 
se téměř okamžitě. A paradoxně ho oni 
museli lanařit dlouho a opakovaně. Pro 
takovýto soubor si až tak nevěřil. Nakonec 
do toho šel a nelitoval. „Jako je pro hoke-
jisty nejlepší adresou NHL, tak pro artisty je 
to Cirque du Soleil,“ řekl před lety Novotný 
Deníku.

Tento moderní cirkus provozuje několik 
odlišných souborů – některé z nich kočují 
do všech koutů naší planety, jiné jsou 
usazeny natrvalo v konkrétních divadlech. 
Soubory také výjimečně pořádají soukromá 
představení – třeba pro dubajskou králov-
skou rodinu. Stálé show provozuje Sluneční 
cirkus na Floridě, v New Yorku nebo 
v Mexiku. Největší koncentrace stálých 
inscenací je však v Las Vegas, kam chodí 
každý večer průměrně 9 000 diváků. 
Show „Mystère“ se v Las Vegas hraje 
nejdéle, bez přerušení už od roku 
1993. 

Covidový pád

Cirque du Soleil jako nej-
větší divadelní společnost 
na světě až do nedávna 
zaměstnávala 4 900 lidí 
(z toho bylo přibližně 2 000 
artistů) z 50 zemí a v roce 
2017 vygenerovala roční 
tržby ve výši zhruba 1 mili-
ardy USD.

„Nikdy v životě jsem si nemyslel, že během 
48 hodin půjdu z příjmů miliardy dolarů 
na nulu,“ řekl Daniel Lamarre, tehdejší 
generální ředitel souboru poté, co v březnu 
2020 musel během několika hodin zrušit 
naráz 71 představení Cirque kvůli šíření 
koronaviru. Ani ne za týden musel udělat 
ještě těžší rozhodnutí – prostřednictvím 
videohovorů propustit 95 procent zaměst-
nanců Cirque, celkem 4 679 lidí. Zůstal 
pouze základní personál. Poté se Lamarre 
vzdal své funkce ředitele a v nové pozici 
výkonného místopředsedy se rozhodl 
zaměřit se na ochranu souboru před 
bankrotem, přičemž společnost musela 
požádat o soudní ochranu před věřiteli. 

Aby mohl novocirkusový spolek znovu 
zahájit činnost, finančně mu vypomohli 
soukromí investoři. Mezi nimi například 
Fosun International (čínská firma) nebo 
Caisse de dépôt et placement du Québec 
(kanadský penzijní fond). Tyto subjekty pře-
vzaly úvěrové závazky od Cirque du Soleil 
a naopak poskytly nový kapitál v hodnotě 
300 milionů dolarů (v přepočtu asi 7,2 mili-
ardy korun).

Pomohl ale i kanadský stát, a to částkou asi 
200 milionů dolarů.

Dvě show ve Vegas, „Mystère“ a „O“, 
byly znovu obnoveny v červnu 2021. 
Díky postupnému oživování zavedených 
produkcí se koncem listopadu téhož roku 
k Cirque připojilo asi 1 000 ze zhruba 2 000 
umělců, které soubor zaměstnával před 
pandemií. V současné době se z tohoto 
dechberoucího cirkusového umění mohou 
zase těšit fanoušci po celém světě. 

OVO – Ze života hmyzu

Do Prahy se Cirque du Soleil vrací po 
čtyřech letech. Naposledy se zde předsta-
vil v květnu 2019 s představením TORUK 
– The First Flight, inspirovaném tehdejším 
celosvětovým filmovým hitem AVATAR 
Jamese Camerona.

Tentokrát předvedou energickou a jak 
jinak, vysoce akrobatickou show s názvem 
OVO. Sami tvůrci představení popisují 
jako barevný vpád do nového dne v životě 
hmyzu. Prostřednictvím strhující akrobacie, 

která zdůrazňuje jedinečné osobnosti 
a schopnosti vybraných druhů 

hmyzu, zkoumá OVO krásu bio-
diverzity v celé její kontrastnosti 
a živosti. Na programu je hned 
osm představení.

Na diváky bezpochyby čeká 
nepřetržitá změť energie a pohybu. 
Jak ostatně sami tvůrci nových 

představení pro Cirque du 
Soleil po překonání nároč-
ného pandemického 
období řekli: „Nechceme 
teď dělat žádnou temnou 
show. Chceme být velmi 
šťastní.“

Tak buďte i vy, až budete se 
zatajeným dechem sledovat 
skutečné mistry svého umění.

Cirque du Soleil: 
Nejslavnější cirkus na světě 
překonal těžkou krizi a vrací se 
s novým představením

Když se řekne cirkus, určitě vás hned napadnou ta tři magická slova – CIrQUE DU 
SOLEIL. „Sluneční cirkus“ je bezpochyby nejslavnější divadelní společností na světě 
a v roce 2024 oslaví již 40 let od svého založení. A letos opět míří do Prahy. Odkud 
se ale vzal? A věděli jste, že jeho členem byl i český rodák?

Cirque du Soleil založili na začátku 80. let v kanad-
ském Montréalu dva pouliční umělci – Guy Laliberté 
a Daniel Gauthier. Začátek neuvěřitelné jízdy započal 
v quebeckých ulicích městečka Baie-Saint-Paul. V roce 
1984 slavilo Quebec City 450. výročí objevení Kanady 
Jacquesem Cartierem a byla potřeba show, která by 
slavnosti přenesla přes celou provincii. Guy Laliberté 
proto představil návrh na představení Cirque du Soleil 
(Sluneční cirkus) a podařilo se mu organizátory pře-
svědčit. Tehdy umělci na chůdách předvedli barvité 
představení plné žonglování, tance a polykačů ohně. 
Cirque du Soleil se od té doby nezastavil a stal se nejen 
quebeckým národním pokladem.

Jeho strhující představení jsou charakterizována jako 
„nouveau cirque“ (nový cirkus). Z klasického cirkusu 
sice vycházejí, jsou nicméně obohaceny o další prvky, 
při kterých kombinují dechberoucí akrobatická čísla, 
živou hudbu, velkolepé kostýmy a fascinující příběhy. 
Cirque zcela přetvořil cirkusové umění a stal se svě-
tovou jedničkou v oblasti živé zábavy. Jeho posláním 
je probudit představivost, provokovat smysly a vyvolá-
vat emoce.

Během devadesátých let zažila společnost obrovský 
rozvoj. V říjnu 1998 se druhá rezidentní show Cirque 
du Soleil s názvem „O“, dostala na scénu tehdy nového 
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Hned dvakrát v O₂ areně vystoupí anglický 
hudebník a spoluzakladatel Pink 
Floyd, kytarista roger waters. 
Jeho koncertní turné THIS IS 
NOT A DRILL opět slibuje 
výjimečnou vizuální podí-
vanou plnou působivých 
klipů a světelných 
efektů, jak je u tohoto 
velikána zvykem. 
Devětasedmdesátiletý 
Waters, který napo-
sledy v O₂ areně 
vystoupil v dubnu 
2018, obstarává kromě 
hlavních vokálů i kytaru, 
baskytaru a klavír. Během 
obou večerů 24. a 25. května 
se fanoušci mohou těšit i na 
slavné kousky z tvorby Pink Floyd, 
která vznikla v roce 1965 a stala se jednou 
z nejvýznamnějších skupin v historii populární hudby.

Fandíte tvrdší muzice?

Poslední dva květnové dny (30. a 31. 5.) rozhýbou naši 
arénu legendární Iron Maiden v rámci THE FUTURE 
PAST TOUR, kde zazní i dosud nehrané skladby 
z posledního studiového alba Senjutsu, které vyšlo 
v září 2021. Nebude chybět ani odkaz na kultovní 
desku Somewhere In Time z roku 1986 a další klasické 
kousky téhle anglické heavymetalové party v čele se 
zpěvákem Brucem Dickinsenem, která se dala dohro-
mady na Štědrý den roku 1975. 

Loni v červenci jsme si zoufali, když se 
u nás představili KISS na svém 

rozlučkovém turné nazvaném 
výmluvně END OF THE ROAD. 

O to víc jsme šťastní, že jim 
ten odchod dlouho nevy-

držel a už 10. června 
k nám dorazí znovu 
a spolu s vámi oslaví již 
50 let od svého zalo-
žení. Kapela pochází 
z New Yorku a není 
snad nikdo na světě, 
kdo by ji (nejen podle 

výrazného líčení a kos-
týmů) nepoznal. V roce 

2014 se konečně dočkala 
svého uvedení do Rokenrolové 

síně slávy. Ale neobešlo se to bez 
kontroverzí. Už v roce 2012 si KISS 

postěžovali, že je toto prestižní členství 
stále míjí a přednost před nimi už dávno dostala 
třeba i Madonna. Když se o dva roky později konečně 
dočkali, na slavnostním ceremoniálu oproti zvyklos-
tem vůbec nezahráli. Organizátoři totiž chtěli, aby se 
představila pouze původní sestava, baskytarista Gene 
Simmons však chtěl, aby vystoupili i pozdější členové 
kapely. K dohodě nedošlo a uvedení do Síně slávy tak 
bylo tehdy čistě formální. Toho se však čeští fanoušci 
nemusí bát, ti si legendární KISS užijí se vším všudy.

Jen o dva později přijde další hudební nářez, 
12. června v O₂ areně vystoupí jedna z největších 
metalových kapel všech dob – Pantera. Kvarteto 
z Texasu bylo založeno v roce 1981 a ve složení 

– zpěvák Philip Anselmo, kytarista Dimebag 
Darrell, bubeník Vinnie Paul, baskytarista 
Rex Brown – dosáhlo zejména v 90. letech 
minulého století obrovského celosvětového 
úspěchu. V roce 1998 zahráli i českým 
fanouškům v pražském Edenu.

Přestože se skupina v roce 2003 rozpadla, 
fanoušci i členové kapely byli nesmírně 
zasaženi tragédií, které se stala o rok poz-
ději. Kytarista Dimebag Darrell (vlastním 
jménem Darrell Abbott) byl přímo během 
koncertu zastřelen posedlým fanouškem. 
V roce 2018 pak zemřel i jeho bratr bube-
ník Vinnie Paul (vlastním jménem Vincent 
Paul Abbott). V létě 2022 se však zbý-
vající členové Rex Brown a Phil Anselmo 
domluvili na spolupráci s kytaristou Zakkem 
Wyldem, který působil u Ozzyho Osbourna, 
a Charliem Benantem, bubeníkem skupiny 
Anthrax. Pantera tak opět ožila a může 
znovu rozehrát své hity jako „Cemetery 
Gates“, „Floods“, „Mouth for War“, 
„Fucking Hostile“ nebo „Walk“.

Poslední vytipovanou lahůdkou bude 
koncert oblíbené americké punk roc-
kové skupiny blink-182, která v O₂ areně 
zahraje 19. září. Kapela byla založena 
v roce 1992, o šest let později vystřídal 
původního člena Scotta Raynora dnes již 
ikonický bubeník Travis Baker, který spolu 
s Markem Hoppusem a Tomem DeLongem 
zažil od roku 1999 skutečné šílenství. 
To vyvolalo album Enema of the State, 
které obsahovalo mimo jiné megahit „All 
the Small Things“. A pokud dříve blink-182 
znala „jen“ celá Amerika, po vydání tohoto 
průlomového alba je už znal celý svět.

Jak už to ale v případě kapel často bývá, ani 
této trojici se nevyhnuly problémy. V roce 
2005 si kapela dala pauzu, svou činnost 
obnovila v roce 2009, ovšem tehdy bez 
Toma DeLonge. Když však v roce 2014 sku-
pina vystoupila konečně i v Praze, fanoušci 
ke svému potěšení viděli už zase původní 
sestavu. A v té se opět sejdou i 19. září 
v O₂ areně, kde jistě zazní i další hity jako 
„First Date“, „I Miss You“ nebo „What's 
My Age Again“. Speciálním hostem kapely 
evropských koncertů bude kalifornská 
poppunková kapela The Story So Far.

Světové rockové a metalové 
legendy vyburcují O₂ arenu 
a oslaví desítky let na scéně
Následující půlrok bude O₂ arena hostit jednu zářivou hvězdu vedle druhé. Zejména 
fanoušci tvrdší muziky nebudou vědět, který z koncertů si vybrat. A co takhle 
všechny? Bude to přehlídka světových legend, které již desítky let okupují hudební 
pódia. Řada z nich aktuální turné označila za rozlučkové, a to byste si neměli 
nechat ujít. Kdo je favoritem právě pro vás?

Roger Waters

KISS

Iron Maiden foto: John McMurtrie

blink-182
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Přípravy lze rozdělit na dvě části – stavbu venkovní 
a stavbu vnitřní části. Zhruba deset dní před začátkem 
akce startuje stavba venkovního zázemí, na kterou je 
pevně stanoven jeden týden. Za tuto dobu je nutné 
postavit stáje, sprchy pro koně, sklady a zázemí pro 
ošetřovatele, jezdeckou halu pro opracování a lon-
žování koní a zajistit parkování veškerých kamionů. 
Celkově se jedná o 12 000 m², z čehož plocha stanů 
přesahuje 6 200 m². Pro samotné stáje jsou využity vel-
koprostorové stany o šířce 31 metrů, které jsou v České 
republice pouze dva a jeden si organizátoři půjčují 
v Německu. Speciálně pro Prague Playoffs byly do 
stanů vyrobeny jedinečné příčky zajišťující lepší klima 
uvnitř stájí.

Logistika jako základ. 
Prague Playoffs míří popáté 
do O₂ areny

Popáté zavítá letos na podzim do O₂ areny největší parkurová galashow na světě 
Global Champions Prague Playoffs. Nejlepší světové jezdce a jejich koně opět 
čekají vypjaté souboje o exkluzivní trofeje a mimořádné prize money. Loni je přímo 
v ochozech shlédlo více než 31 tisíc diváků. Upravené kolbiště, originální překážky, 
elegantní koně, soustředění jezdci, ale i pestrá doprovodná show plná artistických 
vystoupení. Jak to všechno poskládat tak, aby měl každý dostatečný prostor a čas 
předvést své umění, aby každá překážka stála přesně na svém místě a akrobatky 
zazářily za doprovodu světelných efektů? „Prague Playoffs je jedna z logisticky nej-
náročnějších sportovních akcí v O₂ areně vůbec,“ je přesvědčen šéf organizačního 
výboru Jan Andrlík. Pojďme tedy trochu nahlédnout za kulisy příprav!

„Současně s dokončením stavby zahajují dodavatelé 
instalace uvnitř stanů. Všude musí být osvětlení, roz-
vody elektřiny a vody pro napájení koní a v neposlední 
řadě nesmíme zapomenout na topení,“ dodává Jan 
Andrlík. K tomu se využívá několik set LED světel a kilo-
metry kabelů. 

V další fázi přichází podlaha. Pod boxy patří speciální 
koberce a do uliček pracovníci ručně pokládají desky 
– téměř 4 000 kusů, přičemž každá váží 33 kilogramů. 
Až po všech těchto přípravách dochází k dostavbě 
celkem 300 boxů pro koně.

Během stavby stájí probíhá instalace 
dalšího zázemí – sprch pro koně s teplou 
a studenou vodou, kancelářské kontejnery 
pro organizační tým, sprchy, toalety, sklad 
materiálu (sena, pilin) a také jezdecká hala 
35 × 21 m pro opracování a lonžování koní. 
Chybět nemůže ani restaurace pro ošetřo-
vatele umístěna přímo u stájí. A nedaleko 
– na prostranství před O₂ arenou – se záro-
veň připravují akreditační kontejnery.

K logisticky nejnáročnějším prvkům, bez 
kterého by se akce nemohla uskuteč-
nit, je jezdecký povrch. Jde o speciální 
směs bílého jemného křemičitého písku, 
geotextílie, fiber vlákna a případně dal-
ších komponent. „Na Prague Playoffs ho 
potřebujeme cca 1 200 tun a přivážíme 
ho převážně z Německa. Pro představu 
– jedná se o téměř 50 kamionů,“ popisuje 
šéf organizačního výboru. Do jezdecké 
haly ve stájích padne „pouhých“ 150 tun. 
„Zbytek potřebujeme na hlavní plochu do 
O₂ areny a opracoviště v O₂ universu,“ říká 
sportovní ředitelka Prague Playoffs Markéta 
Šveňková.

Na závěr stavby probíhá oplocení celého 
areálu, oddělení cesty koní ze stájí do 
O₂ areny po ulici Lisabonská a stavba 
parkoviště pro minimálně 100 kamionů 
v Letňanech. Tam jsou zaparkované po 
celou dobu akce. „Lze s nadsázkou říci, že 
naše prostory jsou v týdnu Prague Playoffs 
nejvíce střežená místa v Praze,“ popisuje 
Andrlík.

K úplnému závěru patří příprava boxů pro 
koně. „To znamená, že do boxů ručně nas-
teleme celkem 950 balíků pilin o celkové 
hmotnosti 32 tun, abychom jim zajistili 
ten nejlepší servis po celou dobu,“ dodává 
Markéta Šveňková.

Celý proces je nutné stihnout za pouhý 
týden. První koně najíždí do Prahy tři dny 
před akcí. V tuto chvíli je vše hotovo, 
pečlivě zkontrolováno, ve stájích zapnuto 
topení a na místě je připravený technický 
personál a kompletní zabezpečení. Všichni 
účastníci mají určený čas příjezdu. Před 
samotným vjezdem do stájí musí pro-
běhnout kontrola dokladů, pokud je vše 
v pořádku, je povolen vjezd a dochází 
k vykládce koní a veškerého vybavení. 

„V jeden okamžik vykládáme i 10 kamionů 
současně. Na Prague Playoffs poskytu-
jeme nadstandardní vykládkový servis. 
To znamená, že ošetřovatelům pomůžeme 
vyložit veškeré vybavení, krmení a další 
věci z kamionu a dovezeme jim je k jejich 
boxu ve stájích. Po vykládce jsou kami-
ony odeslány na parkoviště v Letňanech 
u výstaviště, kde je pro ně připraveno par-
koviště včetně osvětlení, rozvodů elektřiny 
a základního zázemí,“ vysvětluje perfektně 
naplánovanou logistiku sportovní ředi-
telka. Poslední kamiony přijíždí okolo 22 h. 
Ovšem již okolo 5 h ráno následující den ve 
středu stojí u brány další. A příjezdy opět 
končí pozdě večer. Středa odpoledne a čtvr-
tek dopoledne probíhá veterinární přejímka 
koní v jezdecké hale.

O poznání kratší čas má tým na stavbu 
kolbiště a pracoviště v obou arénách. 
Organizační výbor přebírá halu pět dní před 
akcí. Jako první se začíná se stavbou VIP 
platformy a návozem audiovizuální tech-
niky v celkovém množství cca 10 kamionů. 
Vše připravují odborní technici, doplněni 
o desítky pomocníků. Většina techniky je 
umístěna na stropě O₂ areny v celkové 
hmotnosti přes 70 tun materiálu. Na 700 
metrů dlouhých konstrukcích je nain-
stalováno 110 závěsných motorů a 300 
výkonných světel. Ta umožňují kombinaci 
dostatečně bílé hladiny světla pro závody 
a zároveň dokáží vytvořit velkolepou svě-
telnou show. Dohromady se jedná o výkon 
přes 250 kW. 

„Následně už probíhá návoz písku, stavba 
závodní plochy, pak instalace reklamních 
panelů. Pak už jen čekáme na první koně, 
diváky a spektakulární galashow světového 
parkuru. Každý rok jsem pyšný na každého, 
kdo se na přípravě akce podílí. To, že už 
akce byla poněkolikáté úspěšná, nezna-
mená, že usínáme na vavřínech. Naopak. 
Diváky zaplněná O₂ arena nás žene 
dopředu. Pokud možno, chceme v následu-
jícím ročníku nabídnout ještě lepší program 
a show,” dodává na závěr šéf organizač-
ního výboru Jan Andrlík.

PrAGUE PLAyOFFS V ČÍSLECH 
ÚDAJE K VENKOVNÍ INFRASTRUKTUŘE

rozloha stájí: 12 000 m² 
Plocha stanů: 6 220 m² 
Osvětlení: 250 LED svítidel + 10 svě-
telných věží 
Kabely: přes 6,5 km 
rozvod vody: cca 1 000 m, 
50 kohoutů, sprchy pro koně teplá 
a studená voda 
Piliny: 950 balíků o hmotnosti 32 tun 
při přípravě ručně nastláno do boxů 
Podlahové desky: ručně položeno 
cca 4 000 desek o celkové hmotnosti 
132 tun 
Teplota ve stájích: vytápěno na 17° C 
Oplocení: celkem 2,5 km 
Spotřeba vody: koně vypijí denně na 
Prague Playoffs cca 9 500 litrů vody 
Jezdecký povrch: celkem cca 1 200 t 
(48 návěsů) z Německa a Chuchle 
– z toho 200 t rampa do O₂ areny 
a jezdecká hala ve stájích (jde o speci-
ální směs bílého jemného křemičitého 
písku, geotextílie, fiber vlákna a pří-
padně dalších komponent) 
Doba stavby stájí: 7 dní 
Doba demontáže stájí: 3 dny 
Počet boxů pro koně: cca 300 
Hnoje celkem: kontejner 15 × 40 m3
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STAROPRAMEN 12
S PLNĚJŠÍ CHUTÍ

NA ŽIVOT PO NAŠEM

České barvy hájí v seriálu Global Champions League Anna Kellnerová 
v týmu Prague Lions, v němž současně zastává také pozici týmové 
manažerky. Pražští lvi v roce 2022 poprvé v historii postoupili na Prague 
Playoffs do finále také její zásluhou.

Prague Playoffs každoročně zdobí unikátní doprovodná audiovizuální a akrobatická show v režii Michala Cabana.

Jeden z nejlepších jezdců současnosti Ben Maher dokázal ovládnout 
pražské finále v roce 2019. Brit se svým koněm Explosion W triumfoval 
také na olympijských hrách v Londýně (s týmem) a Tokiu (individuální 
triumf).

Ke stálicím českého A-kádru se řadí Aleš Opatrný. Účastník olym-
pijských her v Tokiu šokoval v roce 2021 celou O₂ arenu, když ovládl 
úvodní pětihvězdičkovou soutěž. Loni ve stejném závodě trofej obhájil 
a opět potěšil domácí fanoušky.

Nestárnoucí John whitaker při každém závodě strhne publikum 
v pražské aréně na svou stranu. Britský jezdec, který oslaví v srpnu 
šedesátéosmé narozeniny, vybojoval se svým týmem Valkenswaard 
United v posledním ročníku druhé místo za Miami Celtics. 

Logistika jako základ. Prague Playoffs míří popáté do O₂ areny
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O₂ arena i O₂ universum pokra-
čovaly v nabitém programu 
i během loňského podzimu 
a zimy. Díky rozmanitosti akcí 
si přišli na své milovníci sportu 
i mnohých hudebních žánrů. 

Po letních prázdninách jsme program 
v O₂ areně otevřeli vskutku ve velkém, 

Druhá polovina roku 2022: sportovní 
vrcholy, hudební giganti i vzpomínky

ME v basketbalu 2. – 8. 9. 2022 Lenny 24. 11. 2022

Tribute to Miro Žbirka 21. 10. 2022

Mirai 15. 9. a 13. 10. 2022 Štefan Margita a hosté 24. 1. 2023

NHL Global Series 7. – 8. 10. 2022 Kozub: Bez urážky! 28. – 29. 12. 2022

The Cure 24. 10. 2022

50 Cent 17. – 18. 10. 2022 Dara rolins „50“ 28. 1. 2023

Byla to největší sportovní událost roku 2022 v Česku. Duel domá-
cího týmu s šampiony ze Srbska vidělo 15 067 diváků. Šlo o rekordní 
návštěvnost na zápase české basketbalové reprezentace.

Než se konečně dočkala svého dosud největšího koncertu, stihla Lenny 
vydat další úspěšnou desku. Fanouškům tak naservírovala o to více hitů 
včetně toho nejslavnějšího, H.ello.

Chvílemi smutek a slzy, chvílemi úsměv. Hlavně ale výjimečná hudba 
nezapomenutelného Mekyho. U příležitosti jeho nedožitých 70. naroze-
nin se na podiu vystřídala dvacítka hudebníků. 

Jeden koncert jim nestačil. Stříbrní slavíci konečně pokořili největší 
českou arénu. Během večerů s nimi vystoupili např. Ben Cristovao nebo 
Ewa Farna.

Hudební nebe se rozrostlo o další hvězdu. Na Hanu Zagorovou zavzpo-
mínal její manžel Štefan Margita spolu s několika hosty. Hity jako 
Rybičko zlatá, přeju si, tu však s námi zůstanou už navždy.

Dva večery patřily týmům z NHL, tentokrát se představili San José 
Sharks a Nashville Predators. Na druhé utkání přišlo 17 023 diváků, 
nejvíc v historii zápasů NHL v Praze.

Už jsme zvyklí, že se O₂ arena otřásá v základech třeba pod tvrdými 
kytarovými sóly. Na tohle sólo však stačila jen pusa Štěpána Kozuba. 
Historicky první stand-up a O₂ arena se otřásala smíchy.

Vyjímečný zvukový projev, nepřehlédnutelný look frontmana Roberta 
Smithe, Rokenrolová síň slávy, 46 let na hudební scéně. Stačí říct jediné. 
Dámy a pánové, The Cure.

První koncert legendárního rappera byl vyprodán za pár dní, proto 
musel následovat další. Fanouškům naservíroval tři desítky hitů včetně 
Candy Shop nebo Ayo Technology.

Stává se pěknou tradicí, že když má umělec narozeniny, slaví je 
v O₂ areně. Ač na to nevypadá, Daře Rolins už je 50 let. A to si zaslou-
žilo něco většího než obývák. Bylo to perfektní.

mistrovstvím Evropy v basketbalu. Po třech 
letech se do pražské arény vrátila prestižní 
NHL, nechyběl ani tradiční parkur. Po strop 
měl zaplněno i písničkář Pokáč. Se svojí 
show, kde nechyběla ani jízda na slonovi, 
zabodoval Ben Cristovao. Fanoušci rapu 
si své sny splnili na koncertu megahvězdy 
Kendricka Lamara. A chybělo málo a Kabáti 
mohli překonat rekord areny, který s počtem 
20 174 diváků drží od roku 2018 Metallica.

Bezchybný taneční výkon předvedlo usku-
pení Lord of the Dance, ten pěvecký zase 
Englishman in New York, tedy Sting. A před 
Vánoci se vzpomínalo na geniálního sklada-
tele Ennia Morriconeho.

Nevyjmenovali jsme zdaleka ani čtvrtinu 
akcí, tolik jich bylo. Tak alespoň pár z nich 
si připomeňme na fotkách.
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Při otevření dveří hodinu a půl před začátkem koncertu 
už v hlavní hale přešlapujeme a čekáme, kdo bude 
tím šťastlivcem. Průběžně dostáváme hlášení o počtu 
diváků v hale. O přibližně 12 minut později už je jasno. 
Nenápadně a pomalu (i když se štábem TV Nova za 
zády to není až tak nenápadné) se blížíme k tmavo-
vlasé slečně, která právě prošla přes jeden z turniketů. 
Oslovujeme ji a odvádíme stranou. Chudinka netuší, 
co se děje, jen se plaše usmívá. Hned ji uklidňujeme, 
že nic neprovedla. I když vlastně ano, ale v dobrém. 
Ozářená světlem z televizní kamery se dozvídá, 
že právě ona je 12miliontou návštěvnicí O₂ areny. 
Jmenuje se Tereza Boříková, je jí 21 let a na koncert 
dorazila s přítelem Ondrou. Neuvěřitelně sympa-
tická dvojice. Ještěže tam Ondra je. Tereza je totiž od 
začátku v jakémsi pološoku, takže Ondra ji láskyplně 
drží za ruku. Mluvíme tedy hlavně my.

Pro výherkyni máme hned několik dárků. Dvě volné 
vstupenky na koncert dle vlastního výběru, před kon-
certem večeři o několika chodech v našem STAGES 
HOTEL Prague včetně ubytování na jednu noc v luxus-
ním apartmá a prohlídku O₂ areny. To všechno jí 

řekneme. Co jí ale neřekneme je, že jsme 
už dopředu domluvili s Benem Cristovao, 
že se s naším 12miliontým návštěvníkem 
ještě před koncertem potká. A tak mlžíme. 
Strašně mlžíme. Až máme pocit, že to je 
příšerně průhledné. Naštěstí pro nás, slečna 
Tereza je stále jakoby v tranzu, takže když jí 
říkáme „Ještě pro vás máme nějaké dárky, 
ale ty jsou dole ve skladu, takže prosím 
pojďte s námi.“, nijak neprotestuje, a tak 
ji vedeme o několik pater níž do zázemí 
produkce.

Pak ale nastává zádrhel. Volá PR mana-
žerka Bena s tím, že musíme počkat tak 
15 minut, protože Ben v šatně ještě odba-
vuje rozhovory s novináři. My už se přitom 
nacházíme přibližně 30 metrů od Benovy 
šatny. Co teď? Snažíme se, aby na nás 
nebylo nic poznat. A opět mlžíme. Se slovy 
„Omlouváme se, ale dárky se stále nasklad-
ňují, musíme ještě chvilku vydržet.“ vedeme 
mladou dvojici do cateringové místnosti, 
kde si při drinku mezitím aspoň máme šanci 
v klidu popovídat. Kupodivu Tereza stále 
nic neprokoukla, i když její přítel Ondra už 
se začíná trochu víc rozhlížet. I proto jsme 
dokonce strhli cedulku s Benovým jménem 
ze dveří jeho šatny, aby nebylo vidět, kde 
jsme. Ano, až takhle daleko jsme zašli.

Dozvídáme se, že Tereza pochází z městysu 
Loučeň, na koncerty i sportovní akce k nám 
chodí celkem často (ideální výherkyně, že?). 

A lístek na Bena dostala od přítele Ondry 
až v předvečer koncertu na poslední chvíli 
jako opožděný dárek k narozeninám, které 
slavila v létě. Teď začínáme být dojatí my. 
Pak ale přichází konečně informace, že Ben 
už čeká, načež následuje úžasná choreo-
grafie. Naše fotografka i štáb TV Nova bez 
povšimnutí proklouzli k Benovi do šatny, 
aby zachytili první pocity naší výherkyně, 
až vstoupí do dveří. Pak teprve vedeme 
Terezu s Ondrou k neoznačeným dveřím 
a říkáme „Terezko, snad se na nás nebu-
dete zlobit, my jsme vám tak trochu lhali. 
Za těmito dveřmi dárek skutečně je, ale 
možná jiný, než byste čekala. Snad se vám 
ale bude i tak líbit.“ Zaklepeme, otevíráme 
dveře… a Tereza vchází do šatny, kde na 
ni s širokým a rozzářeným úsměvem čeká 
Ben Cristovao. Sám zpěvák je hrdý na to, 
že právě při jeho koncertě padl divácký 
rekord. Trojice si pár minut příjemně 
povídá a fotí se, až Tereza zničehonic řekne 
Benovi, že má v mobilu uloženou jeho zdra-
vici ke svým narozeninám, kterou jí zařídil…
hádejte, kdo…její přítel Ondra. I my se 
v úžasu dozvídáme, že v létě Ondra napsal 
Benovi přes sociální sítě s prosbou, zda by 
jeho přítelkyni nahrál k narozeninám vzkaz. 
Nahrál. Nebudeme lhát, tak trochu Tereze 
takového přítele závidíme. Tereza ukazuje 
zdravici v mobilu Benovi, který jen stěží 
hledá slova. „Je báječné, že se to takhle 
krásně sešlo a že jsme se po tom všem teď 
mohli takhle potkat. To je úžasný příběh. 

Oba jsou neuvěřitelně milí a mám za ně 
obrovskou radost,“ říká dojatý zpěvák. 

Po přibližně deseti minutách setkání snů 
končí. Hned jak se na námi zavřely dveře 
Benovy šatny, na Terezu dolehly emoce 
a štěstím se rozplakala. „Já tak nerada 
brečím na veřejnosti,“ říká nám s úsmě-
vem smíchaným s pláčem. Právě totiž stojí 
v epicentru produkční zóny, kde se v tu 
chvíli nachází asi 30 lidí. Ale bere to sta-
tečně. Poté, co jsme se vrátili do hlavního 
vestibulu O₂ areny, si Tereza u merchan-
disingového stánku vybírá mikinu značky 
Benny Cristo, kterou od Bena dostala 
jako další dárek. A co na to všechno říká? 
„Já jsem ještě asi pořád v šoku, vůbec 
jsem nic takového nečekala, nikdy jsem 
nic nevyhrála. Jsem nadšená, ale asi to 
pořádně vstřebám teprve až přijedu domů. 
Jsem Benova fanynka už snad deset let, 
poslouchám ho v podstatě od jeho začátků 
v Superstar. To, co se tu dneska všechno 
stalo, i setkání s Benem a všechny ty dárky, 
si asi uvědomím až později. Ale jsem 
opravdu moc šťastná,“ svěřila se dojatá 
Tereza Boříková, která nám už po týdnu 
psala, zda by mohla volné vstupenky využít 
na koncert 50 Centa. Mohla. Mise splněna.

Musíme se pochválit, tohle se nám povedlo. 
A jsme vděční, že se 12miliontou návštěvnicí 
stala tahle sympatická slečna. Děkujeme, 
Terezo, bylo nám velkým potěšením.

Sobota 1. října 2022 byla pro O₂ arenu 
významná. Při našich průběžných propočtech 
bylo jasné, že právě při koncertě českého 
zpěváka Bena Cristovao projde našimi 
branami jubilejní 12miliontý návštěvník. A my 
jsme se pořádně nachystali. 

Šok, slzičky 
a setkání 
s Benem 
Cristovao. 
Jak jsme našli 
(a dojali) naši 
12miliontou 
návštěvnici
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O₂ universum vás 11. března pře-
nese do daleké galaxie na unikátní 
bojový galavečer. V hlavním zápase 
se proti sobě postaví dvě známé 
tváře sociálních sítí – vítěz reality 
show Love Island Kryštof Novák se 
střetne s držitelem nejsledovanějšího 
českého Instagramu s 1,4 mil. sledu-
jícími Tomášem Chlupem! To bude 
podívaná!

Clash of the Stars: Episode IV

Jedna z nejúspěšnějších her 
Kingdom Come: Deliverance nabídne 
divákům pravou atmosféru středo-
věku. V hudebním provedení ožije 
idyla českých vesnic, chorály kostelů, 
velkolepost hradů i krev a špína kru-
tých válek. Orchestrální část obstará 
Brněnská filharmonie pod taktovkou 
Jana Valty.

Kingdom Come Live Concert

„This is not a dril“ je první roz-
lučkové tour Rogera Waterse 
z legendární kapely Pink Floyd. Sám 
hudebník slibuje úchvatnou audio-
vizuální show se skvělými skladbami 
zlatého věku kapely Pink Floyd, ale 
i novými hity!

roger waters

Moderní gladiátoři opět v Praze! 
Nejlepší bojovníci welteru si to 
na cestě turnajovou pyramidovou 
s vypětím všech sil a schopností 
rozdají o postup do semifinále mili-
onového turnaje. Vrcholem bude 
epická odveta a nejočekávanější 
zápas domácí scény o krále střední 
váhy mezi Vémolou a Kinclem!

Oktagon 43

Italská superstar se v Praze předvede 
ve velkém stylu, s novým studiovým 
albem. Jeden z nejúspěšnějších ital-
ských interpretů za více než 35 let 
bohaté kariéry prodal přes 70 mili-
onů desek a jeho v pořadí 15. album 
nese název „Battito Infinito“.

Eros ramazzotti

Trojnásobní držitelé ceny Grammy 
a několikanásobně platinoví 
Pentatonix se po dvou vyprodaných 
koncertech vrací znovu do Prahy. 
Pentatonix si fanoušky získali přede-
vším díky Youtube, kde a cappella 
skupinu odebírá více než 17 milionů 
uživatelů a celkový počet zhlédnutí 
přesahuje hranici čtyř miliard.

Pentatonix: The world Tour

Vyvrcholení nejvyšších soutěží mužů 
a žen jedním rozhodujícím zápa-
sem je tradiční součástí florbalové 
sezony. Už jedenáctý ročník chystá 
spoustu parádního doprovodného 
programu, jedinečnou vizuální show 
a zábavu pro fanoušky všech věko-
vých kategorií.

Superfinále florbalu 2023 

Superstar filmové hudby se po vice 
než roce opět vrací do Prahy. Držitel 
dvou Oscarů, dvou Zlatých glóbů 
a ceny Grammy chystá nově zaran-
žované turné spojené s průlomovou 
zvukovou a světelnou show. To vše 
za doprovodu tří set různých hudeb-
ních nástrojů. Hudba z filmů Piráti 
z Karibiku, Batman nebo Lví král tak 
dostane nový rozměr.

Hans Zimmer Live 

Syrový, energický a nakřáplý zvuk je 
pro italskou kapelu naprosto typický. 
Po úspěchu na loňské Eurovizi začala 
skupina vracet rock’n’roll na přední 
příčky světových hitparád. Se svou 
verzí písně „Beggin“ dokonce 
ovládla žebříček Spotify Global Top 
50 a stala se jednou z nejpopulárněj-
ších rockových kapel nové generace.

Måneskin

Několik zlatých a platinových alb, 
vyprodané turné a čtyři nominace 
na cenu Grammy. Jedna z největších 
metalových kapel všech dob Pantera 
míří do Prahy! Texaská čtveřice 
nadále inspiruje spousty kolegů 
hudebníků a zároveň si získává mili-
ony oddaných fanoušků po celém 
světě.

Pantera

Legendární kapela Queen znovu 
ožije! Světově nejautentičtější 
zážitek jejich hudby se po třech 
letech opět vrací, a hned dva-
krát za sebou. V podání skupiny 
Queenie a Michaela Klucha, který 
se mimo jiné bude vznášet nad hla-
vami diváků, zazní ty největší hity! 
Velkolepou show navíc uvádí osobní 
přítel Freddieho Mercuryho, Peter 
Freestone!

QUEEN rELIVED by Queenie

Křest ostře očekávaného alba čes-
ko-italského podnikatele Kapitána 
Dema s názvem Mistr Světa Všeho. 
Megalomanský koncert nabídne 
nespočet hvězd a hostů, jako jsou 
Dalibor Janda či Zdeněk Godla a Jan 
Bendig! Kapitán Demo slibuje nesku-
tečnou show odehrávající se ve 
třech časových pásmech a dvanácti 
dimenzích.

Kapitán Demo: Naposled

Padesát let od založení vystoupí 
rocková kapela KISS naposledy 
v O₂ areně. Takzvaní „KISSáci“ vysly-
šeli přání mnoha fanoušků a rozjeli 
ještě jedno, tentokrát definitivně 
poslední turné! „The End of the 
Road“ je doposud jejich největší 
show, kapela chce ukázat, že je 
nekompromisní a nezastavitelná!

KISS

Tři dny úžasné zábavy pro vás 
připravují zkušené a zapálené 
fanouškovské skupiny, přední 
odborníci a hvězdní hosté, společně 
s rostoucím počtem zapojených 
firem. Zažijte něco nového! Užijte 
si ještě nadupanější třídenní festival 
věnovaný videohrám a stolním hrám, 
filmům a seriálům, anime a komiksu, 
knihám a obrazům, kostýmům.

Comic-Con Prague 2023

Britská heavy-metalová kapela 
Iron Maiden se v Praze představí 
v rámci zbrusu nového „The Future 
Past Tour“! Dosud nehrané hity 
z posledního alba „Senjutsu“, ale 
i nejznámější pecky skupiny zazní 
v pražské O₂ areně.

Iron Maiden

Cirque du Soleil se vrací do Prahy! 
S energickým a akrobatickým 
představením OVO slibuje vzrušující 
zážitek. Prostřednictvím strhu-
jící akrobacie, která zdůrazňuje 
jedinečné osobnosti a schopnosti 
vybraných druhů hmyzu, zkoumá 
OVO krásu biodiverzity v celé její 
kontrastnosti a živosti.

Cirque du Soleil: OVO

Nizozemský houslista André Rieu 
patří k „inventáři“ pražské O₂ areny, 
v nejlepším slova smyslu. Král val-
číků dokázal největší českou halu 
vyprodat sedm let po sobě. Není 
proto překvapením, že za českými 
fanoušky zamíří i poosmé.

André rieu in Prague 2023

Program

Přehled akcí potvrzených do 13. 2. 2023

Milí čtenáři, na dalších stránkách naleznete 
tradiční přehled akcí s termínem konání do 
konce letošního roku i výhled na rok 2024. 
Magazín O₂ areny vychází jednou za půl 
roku, tedy je více než pravděpodobné, 
že do našeho kalendáře přibydou další 
zajímavé akce, o kterých v době uzávěrky 
tohoto čísla ještě nevíme.

Prosíme, sledujete proto naše 
webové stránky www.o2arena.cz, 
www.o2universum.cz a také sociální 
sítě, kde vždy naleznete aktuální program. 
Věříme, že si z tolika zajímavých akcí vybe-
rete. Hezky se bavte.

Kolosální celosvětové turné cenami 
ověnčené kapely! Americká punk 
rocková skupina baví své publikum 
už více než 30 let! V říjnu 2022 
se navíc ke kapele vrátil zpěvák 
Tom DeLonge a blink-182 tak do 
O₂ areny dorazí ve své původní 
hvězdné sestavě!

blink-182
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Program akcí 2023 / 2024

Držitel Ceny Thálie a nezaměni-
telný tenor Marian Vojtko slaví 50 
let! Na jedinečném narozeninovém 
koncertu doplní zpěváka známého 
z muzikálů Dracula nebo Monte 
Cristo řada hostů. Diváci se mohou 
těšit na Evu Urbanovou, Moniku 
Absolonovou nebo vokální uskupení 
4 Tenoři. 

Marian Vojtko – Gala 50

Světový parkur opět v Praze. Pátý 
ročník Prague Playoffs jako vyvr-
cholení celoročního seriálu Global 
Champions. Čtyřdenní nabitý pro-
gram nabídne nejen nejlepší týmy 
světa v parkurovém skákání, ale 
i skvělou doprovodnou show plnou 
mimořádných artistických výkonů. 

Global Champions Prague 
Playoffs 2023

V červnu 2022 zaznamenali 
fenomenální úspěch s dvakrát 
vyprodaným O₂ universem, teď 
jsou zpět. Two Steps from Hell hlásí 
návrat v rámci „Europe Tour 2023“. 
Čtyři miliardy přehrání na YouTube 
a čtyři platinové desky – to je řadí 
k nejúspěšnějším hudebním projek-
tům v historii. 

Two Steps from Hell

Nejslavnější islandská zpěvačka 
Björk se vrací na koncertní pódia 
se svým velkolepým představením 
a multimediální show Cornucopia. 
Naposledy se Björk českému pub-
liku představila jako jedna z hvězd 
festivalu v Ostravě v roce 2015, svůj 
samostatný koncert však odehraje 
po dlouhých 28 letech! To bude udá-
lost roku v O₂ areně.

Björk

Třetí koncert Bena Cristovao v nej-
větší české hale! V roce 2019 se Ben 
vznášel nad hlavami diváků, v roce 
2022 se pro změnu projel na slonovi. 
Pro rok 2023 proto slibuje ještě větší 
show plnou hvězd a akrobatických 
kousků. Zazní jeho největší hity jako 
„Sweet Chilli“, „Asio“ nebo „Tělo“.

Ben Cristovao

Rytmus, Ego a DJ Anus. Tři „špinavá“ 
jména vtrhnou do O₂ areny jako 
uragán a přepíšou historii živých 
koncertů. Nezapomenutelný zážitek 
pro každého, kdo vkročí 23. září 
do O₂ areny. To všechno slibuje 
hiphopová kapela Kontrafakt! 

Kontrafakt – New Era

Beth Hart na vlně úspěchu svého 
nového studiového alba potvrzuje 
pozici jedné z nejlepších a nejúspěš-
nějších bluesrockových zpěvaček 
současnosti. Američanka pokaždé 
přijíždí se zbrusu novým playlistem, 
včetně hitů z posledního studiového 
alba „War In My Mind“.

Beth Hart

Česko-polská zpěvačka oslaví 
30. narozeniny doposud největším 
koncertem v kariéře. Zlatá slavice 
a držitelka ceny Anděl během mimo-
řádného večera představí písně ze 
všech svých alb včetně posledního 
UMAMI. Zazní samozřejmě skladby 
„Měls mě vůbec rád“, „Leporelo“ 
nebo zlidovělé „Boky jako skříň“. 

Ewa Farna „30“

Dva nejposlouchanější čeští umělci 
na Spotify za rok 2022, které 
poslouchá 1,2 milionu uživatelů 
měsíčně, konečně spojili své síly 
a vydali společnou desku ROADTRIP. 
Calin loni zabodoval hitem „Hannah 
Montana“, Viktor Sheen pro změnu 
vévodil žebříčkům s deskou „Příběhy 
a sny“. Tohle spojení bude epické.

Calin & Viktor Sheen

Lou Bega, Cascada, DJ Antoine nebo 
Las Ketchup. Ti všichni na jednom 
podiu jedině v O₂ areně. Na Radio 
Kiss Millennium Explosion zazni hity 
milenia, jako například „Asereje“, 
„I like to move it“ nebo „Mambo 
No. 5“.

Millennium Explosion

Tradiční téměř pětihodinový hudební 
maraton plný tuzemských hvězd. 
To je už sedmý ročník Českého 
mejdanu s Impulsem. Mezi zatím 
potvrzenými jmény najdeme 
legendární skupinu Olympic v čele 
s Petrem Jandou, kapelu Chinaski 
nebo zlatou slavici Lucii Bílou. 

Český mejdan s Impulsem

Divoký rockový nářez v podání 
Daniela Landy v největší hale u nás. 
„Bude to intenzivní, hluboký, strhu-
jící, hlasitý a divoký. Prostě nářez 
jako prase!“ vzkazuje Daniel. Kapela 
navíc bude rozšířena na více než 
20 hráčů, včetně hudebních nástrojů 
symfonického orchestru. 

Daniel Landa v O₂ areně

Hudebník známý z chlapeckého 
uskupení One Direction přijíždí do 
O₂ areny poprvé se svou druhou 
sebevědomou deskou „Faith in the 
Future“. Po vyprodaném koncertu ve 
Foru Karlín si chce anglický zpěvák 
podmanit největší tuzemskou halu. 

Louis Tomlinson

Škwor slaví 25 let! Dva speciální 
koncerty k oslavám narozenin sli-
bují neskutečnou show. Metalově 
hardrocková kapela zahraje v O₂ uni-
versu poprvé v životě. Zazní hity jako 
„Kolikrát“, „Milionu hvězd se ptáš“ 
nebo „Síla starejch vín“.

Škwor

Dymytry si nikdy nekladli malé cíle, 
dalším vrcholem v jejich nabité 
kariéře je pražská O₂ arena! Kapela 
oslaví 20 let své existence, za tu 
dobu stihla vyprodat pražskou 
Sportovní halu i O₂ universum! 
V osmnáctitisícové hale zazní „Země 
Krále Miroslava“, „Spolu se cítíme 
živí“ nebo „Chernobyl“. 

Dymytry

Nejslavnější scény z Disneyho ani-
movaných filmů na obrovské LED 
obrazovce v doprovodu živé hudby 
Hollywood Sound Orchestra s hvězd-
ným obsazením. Během show zazní 
největší hity z filmů, jako Kráska 
a zvíře, Mary Poppins, Encanto, 
ale také hudba ze světa studia Pixar, 
z Hvězdných válek, filmů a seriálů 
Marvel a mnoha dalších.

Disney100: Koncert

Deset let své existence oslaví 
kapela Jelen svým prvním sólovým 
koncertem v pražské O₂ areně! 
Interpreti hitů jako „Jediný, co chci“, 
„Magdaléna“ či „Ještě jednu noc“ 
se v posledních letech vypracovali 
mezi nejžádanější kapely české scény 
a teď před nimi stojí mimořádná 
výzva v podobě největší tuzemské 
haly. 

Jelen

Show, která nemá v Čechách 
obdoby. Účinkující z celého světa 
předvedou 13 strhujících a velmi 
náročných čísel. V porotě navíc 
usednou světové osobnosti, jako 
ředitel slavné pařížské Moulin Rouge 
nebo Eugéne Chaplin, syn legendár-
ního komika!

Cirkus Cirkus Festival

Nejúspěšnější česká popová kapela 
současnosti vyráží na halové Arena 
Tour 2023, mezi jehož zastávky 
bude patřit i O₂ arena. Loni největší 
českou halu dvakrát vyprodali, letos 
se do ní chystají potřetí. Hity jako 
„Když nemůžeš, tak přidej“, „Vedle 
tebe usínám“ nebo „Otchi“ znovu 
rozezpívají pražské publikum. 

Mirai

Americký zpěvák a kytarista ZZ Top 
Billy F Gibbons ukáže 26. června 
v pražském O₂ universu nejen svůj 
typický dlouhý vous, ale přede-
vším to, proč je řazen k nejlepším 
blues-rockovým kytaristům historie. 
Vůbec poprvé v České republice 
zde tento držitel ceny Blues Music 
Awards vystoupí se sólovou kapelou 
The BFGs.

Billy F Gibbons
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Po dlouhých odkladech se české 
publikum konečně dočká oblíbené 
kanadské popové divy Celine Dion! 
Turné „COURAGE WORLD TOUR“ 
zamíří hned do několika evropských 
měst včetně Prahy! V O₂ areně navíc 
celá obnovená část tour odstartuje. 
V playlistu určitě nebudou chybět 
hity My heart will go on“, „All by 
myself“ nebo ústřední „Courage“.

Celine Dion

Pár měsíců po dalším vyprodaném 
koncertu oznámil slavný tenor, že 
se do pražské O₂ areny opět vrátí. 
Koncert za účasti Bocelliho vzácných 
hostů tradičně doprovodí Český 
národní symfonický orchestr. Italský 
tenor a držitel mnoha ocenění, 
mj. Zlatého glóbu, sedmi Classic 
Brit Awards a sedmi World Music 
Awards se do Prahy vrátí už po 
několikáté. 

Andrea Bocelli

Folk rocková kapela Divokej Bill 
slaví 25 let na scéně! K tomu chystá 
osmé studiové album a velkolepé 
koncertní turné, mezi jehož zastávky 
bude patřit i pražská O₂ arena. 
Kapela je stálicí tuzemské hudební 
scény a má za sebou více než dva 
tisíce vyprodaných koncertů. Na jedi-
nečném koncertu zazní řada hitů, 
včetně „Tsunami“, „Malování“ nebo 
„Čmeláka“.

Divokej Bill

Velkovýpravný muzikál na ledě 
POPELKA s vynikajícím hereckým 
a pěveckým obsazením. Show plná 
evropských krasobruslařských hvězd 
se již popáté vrací do O₂ areny. 
Nechejte se znovu okouzlit příběhem 
Popelky, stejně jako statisíce diváků 
v pěti evropských zemích!

Popelka na ledě

Legendární kapela Olympic na svém 
mega koncertě v O₂ areně oslaví své 
60. výročí. Čeká vás strhující cesta 
v čase dlážděná největšími hity jako 
„Želva“, „Dej mi víc své lásky“ nebo 
„Jasná zpráva“. O nezapomenutelný 
zážitek se postarají kromě kapely 
také její hosté, velkolepá scéna a ori-
ginální projekce.

Olympic 60

FMX Gladiator Games je nejstarší 
freestyle motokrosová akce v Evropě 
a za dobu své existence si vydobyla 
pověst jedné z nejlepších FMX akcí 
světa. Každý ročník byl v něčem uni-
kátní, v Praze se vždy odehrálo něco 
výjimečného. Ať už šlo o salto na 
Harley Davidson, či nekonečné jez-
decké „vláčky“, nebo skoky různých 
strojů najednou.

FMX Gladiator Games 2023

Minisérii tří halových koncertů 
zakončí velkolepá show v O₂ areně. 
Legenda české hudební scény připra-
vila zbrusu nový program, fanoušci 
ale nebudou ochuzeni ani o hity 
„Chci zas v tobě spát“, „Medvídek“ 
či „Černí andělé“.

Lucie

Nenechte si ujít žádné novinky
 
Všechny zajímavosti a informace o akcích najdete na webových stránkách 
www.o2arena.cz a www.o2universum.cz.

Sledujte i naše sociální sítě. U nás se pořád něco děje.
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