




SEZNÁMENÍ S FIRMOU BIG SECURITY
 A NÁVRH SPOLUPRÁCE





O NÁS

Vznik BIG SECURITY:
Bezpečnostní agentura BIG SECURITY vznikla v roce 2013 s jasným cílem zaplnit mezeru na trhu a využít roky praxe jako 
ochranka u jiných firem, či nasoukromo. Původně malá firma ze Znojma se poměrně rychle rozrostla ve firmu, která zajišťu-
je přes 700 akcí ročně, což z nás dělá jednoho z největších hráčů na trhu s působností po celé České republice, Slovensku 
a Rakousku.

Naše Vize:
Naše vize a hlavní zaměření je jasné - nabízet profesionální služby na poli fyzické ostrahy rizikových a vysoce navštěvova-
ných akcí a objektů jako jsou festivaly, koncerty, kempy, noční podniky, diskotéky, kasína atd… To však neznamená, že 
bychom neposkytovali i jiné služby a nebo nezajišťovali i menší akce. Díky obrovskému množství zkušeností, zajišťovaných 
akcí a objektů jsou naše služby fyzické ostrahy opravdu komplexní.

Pracovníci:
Náročným požadavkům odpovídá v první řadě výběr zaměstnanců a spolupracovníků, pak výcvik, zaškolení a zkušenosti 
z největších akcí v ČR. Dále si zakládáme na vzhledu, vystupování a inteligenci našich pracovníků. Do našich řad nebereme 
každého. Toto společně zajistí opravdu maximálně profesionální a vycvičené pracovníky, kteří si poradí ze všemi nástra-
hami jejich profese a to jak psychickými, tak fyzickými. Distancujeme se od klasické české bezpečnostní agentury, kde 
najdete ve většině případů důchodce, invalidy, ženy a 60kg děti. Toto u nás nehrozí!!!

Velikost akcí:
Díky tomu, že jsme schopni zajistit na jednu akci až 200 pracovníků, zkušenostem a profesionálnímu vystupování patří 
mezi naše klienty největší akce svého typu u nás, jako třeba festival Votvírák (největší festival u nás), CAR WARS (největší 
tuning sraz u nás), EURO BIKE FEST (největší moto sraz u nás), PLES VUT (největší ples u nás), VYSOČINA FEST (největší 
festival na Vysočině), AUTOKEMPINK STRÁŽNICE (jeden z největších kempů u nás) a mnoho dalšího...





PROČ NÁS

Pracovníci
Pracovníky si vybíráme, nepřijmeme každého. Základem je vzhled, chování, výcvik a zkušenosti. Distancujeme se od 
klasické české bezpečnostní agentury, kde najdete ve většině případů důchodce, invalidy, ženy a 60kg děti

Působnost
Díky vozovému parku, propracovanému logistickému systému, pobočkám a kontaktům působíme po celém Česku, 
Rakousku a Slovensku.

Technické vybavení
Vlastníme dostatek moderního technického a materiálního vybavení jako: auta, dodávky, čtyřkolky, skútry, vysílačky, stany, 
stejnokroje, taktické vesty...

Zkušenosti
V současnosti zajišťujeme přes 700 akcí ročně + stabilní objekty, proto máme dostatek neocenitelných zkušeností 
a to včetně zajišťování těch vůbec největších akcí v ČR.

Počet pracovníků
Na jednu akci jsme schopni zajistit z vlastních řád až 200 pracovníků a to při zachování jejich stejné kvality a také stejné 
kvality služeb.

Spektrum služeb
Postaráme se o bezpečnost klientů ze všech sfér a typů akcí či objektů. Naši klienti jsou největší festivaly, stejně tak jako 
malé lokální kluby.





SLUŽBY

EVENT SECURITY

Vlajková loď naší agentury. Pomocí maximálně fyzicky a psychicky vybavených pracovníků, kteří prošli odpovídajícím výcvi-
kem a mají také dostatek zkušeností zajistíme bezpečnost Vaší akce a to jak indoor, tak outdoor.

Po prozkoumání místa konání akce předložíme klientovi kompletní rozestavení pracovníků  a časy jejich služby a to včetně 
rozpočtu, tak aby byl plán co nejefektivnější a nejúčinější.

Poté jsme připraveni převzít za klienta kompletní bezpečnostní odpovědnost a to od malých lokálních akcí, až po největší 
festivaly a koncerty.

Při výkonu služby jsme maximálně flexibilní a celý průběh služby konzultujeme s vedoucím pracovníkem klienta.

Využíváme také  maximálního technického a materiálního vybavení jako: stejnokroj a taktické vesty, vysílačky, čtyřkolky, 
skútry, dodávky, stany…

Dle přání klienta lze na akci kromě ochranky zajistit také požární a zdravotní dozor a úklidovou službu. Tak aby se pořadatel 
akce mohl věnovat jen produkci konané akce.

 Na každé akci je přítomen minimálně jeden supervisor a na větších akcích pak vždy někdo z vedení firmy, tak aby vždy 
docházelo k rychlému a rozhodnému jednání a nic nebylo ponecháno náhodě.

 5 let praxe a přes 2000 ohlídaných eventů

 zkušenosti z největších akcí v ČR a akcí v zahraničí

 maximální technická a materiální vybavenost

 pečlivě vybraní a vyškolení pracovníci

 akce koordinuje minimálně jeden supervisor, na největších akcích je i vedení společnosti – to zajistí maximální roz- 
 hodnost a flexibilitu

 kompletní zajištění akce – security, požární a zdravotní dozor, úklid, komunikace s IZS

































FYZICKÁ OSTRAHA OBJEKTŮ

Zajistíme vnější i vnitřní fyzickou ostrahu objektů nejrůznějšího typu a zaměření od kempů přes průmyslové objekty až třeba 
po objekty veřejné správy.

Po prozkoumání objektu, provozu v něm i v jeho okolí navrhneme bezpečnostní opatření, vytvoříme objektovou směrnici, 
dle které bude následně služba vykonávána a předložíme detailní přehled cenové nabídky.

Po převzetí objektu naše ochranka zaručí patřičnou ostrahu objektu, bezpečnost před nežádoucím vniknutím do objektu, 
krádežemi nebo cíleným ničením majetku.

Naše pracovníci jsou maximálně vyškolení a budou vaši společnost příkladně reprezentovat. Bez problému zvládnou 
obsluhu kamer, pochůzkovou činnost, obsluhu recepce, nebo vrátnice, informační činnost, službu psovoda, nebo třeba 
znalosti ovládacích prvků EZS a EPS.

Dle přání klienta volíme stejnokroj v němž bude služba vykonávána – klasický stejnokroj, oblek, taktickou vestu vybavenou 
donucovacími prostředky. Využíváme také technické vybavení jako vysílačky, nebo elektronický pochůzkový systém. Mů-
žeme také dodat pracovníky, kteří mluví jiným jazykem, například do nadnárodních firem.

 přes 5 let praxe v oboru fyzické ostrahy

 vytvoření objektové směrnice na základě které bude služba prováděna

 vyškolení pracovníci, kteří budou vaši společnost reprezentovat

 rychlý a spolehlivý zásah v případě mimořádných událostí

 využití moderního technického vybavení a zázemí společnosti

 naprostá flexibilita v případně zvýšené návštěvnosti, mimořádných akcí, svátků atd.

















CLUB SECURITY

Další ze stěžejních služeb naší agentury ve které doslova vynikáme. Pomáhá nám k tomu 14ti letá praxe a doslova tisíce 
večerů strávených u „dveří“ po celém Česku, Rakousku a Slovensku.

K našim klientů patří jak malé lokální kluby a kasína, tak podniky pro několik tisíc návštěvníků.

Dbáme na maximálně vycvičené a profesionální pracovníky, kteří jsou patřičně fyzicky vybaveni a disponují dostatkem psy-
chické odolnosti. Samozřejmostí je znalost nejrůznějších chvatů a bojových technik.   

Základem naší služby je precizní kontrola a „šacování“ u vstupu, dále se snažíme konfliktům předcházet a ne je vyhledávat. 
Snažíme se vždy agresory přemoci prvně psychicky a až v poslední řadě fyzicky, a to s cílem je pomocí chvatů vyvést ven 
a tam jim buď domluvit, nebo přivolat policii.

Dle přání klienta volíme pracovní oděv – buď klasický firemní stejnokroj, oblek a nebo oděv jak s logem klienta, tak našim. 
Vždy tak, aby bylo na první pohled patrné, že se jedná o ochranku.

Jsme maximálně flexibilní v řešení otázek zvýšené návštěvnosti, plánovaných akcí, vystoupení různých interpretů, svátků atd.
 

 14 let praxe v nejrůznějších provozech a místech

 vzhled odpovídající ochrance a maximální psychická odolnost našich pracovníků

 dostatek zkušeností s řešením nepředvídatelných situací

 precizní kontrola a „šacování“ u vstupu, zamezení vstupu podezřelým a podnapilým osobám, nebo osobám v ne- 
 vhodném oděvu

 jednotný stejnokroj dle typu provozu, možnost umístění loga klienta

 na přání klienta můžeme dodat pracovníky, kteří mluví cizími jazyky – např. do kasín, nebo nočních podniků, kde  
 převládá zahraniční klientela

















FILM SECURITY

Zajistíme venkovní i vnitřní prostory při natáčení filmů, různých pořadů, pořadů s živým publikem, přenosových vozů a jiné.

Dle požadavků klienta zajistíme také převoz osob z hotelu či letiště na plac a naopak, můžeme také zajistit následnou 
osobní ochranku vip či herců a to včetně ochranky se střelnou zbraní.

Je vytvořen detailní bezpečnostní plán, který zahrnuje veškerá potenciální rizika a krizové scénáře. Také je vytvořena směr-
nice na výkon služby, která je následně předána ke schválení klientovi.

Dle přání klienta jsou naši zaměstnanci oděni (stejnokroj, oblek, taktická vesta) a vybaveni (vysílačky, donucovací prostřed-
ky) u větších produkcí využíváme také čtyřkolky a skútry. Vzhledem k častým zahraničním produkcím umíme zajistit také 
adekvátně jazykově vybavené pracovníky.
 

 5 let praxe v oboru

 maximálně profesionální, zkušení a diskrétní pracovníci

 mnoho zkušeností a nejrůznějších poznatků z praxe

 dle požadavků lze zajistit osobní ochranku se střelnou zbraní, převozy, či doprovodný vůz

 vzhledem k častým zahraničním produkcím adekvátní jazyková vybavenost

 maximální technická a materiální vybavenost

















BODYGUARD

Díky 14 letům praxe máme dostatek zkušeností a kvalifikačních předpokladů tuto službu provést maximálně precizně, 
diskrétně a do nejmenších detailů.

Naši pracovníci jsou pečlivě školeni a vycvičeni. Jsou adekvátně fyzicky a psychicky vybavení. Zvládají chvatové techniky 
a bojová umění. Dle přání klienta jsou také oděni a vybaveni a to i včetně střelných zbraní.  

Mezi naše klienty patří známé VIP osobnosti, podnikatelé či osoby, které mají strach o svoji bezpečnost. Klienty dopro-
vázíme na nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce. Poskytujeme jim ochranku při nejrůznějších vystoupeních. 
Doprovázíme je na jednání a pracovní cesty a to po celé Evropě.

K přepravě využíváme buď vůz klienta, naše firemní vozy, nebo dle přání lze zajistit také limuzínu. Ve všech případech mů-
žeme poskytovat také službu řidiče, tak aby měl klient maximální pohodlí.  

 14 let praxe v oboru a v řešení nepředvídatelných situací

 adekvátně fyzicky a psychicky vybavení pracovníci

 znalost obranných technik a bojových umění

 jazyková vybavenost

 technická vybavenost a vozový park

 na přání klienta ochranka se střelnou zbraní

















SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Další z významných služeb naší agentury a jedna ze služeb díky které jsme dnes tak daleko. Během výkonu služby čerpá-
me vědomosti ze 14ti let praxe a zkušeností a to ze stovek akcí po celém Česku, Slovensku a Rakousku.

O hladký průběh vaší akce se postará vyškolený personál, který vás bude vhodně reprezentovat. Personál, který je ma-
ximálně profesionální a ovládá základy sebeobrany a bojových umění. Naši zaměstnanci jsou také adekvátně fyzicky 
a psychicky vybaveni.

Ať už se jedná o venkovní či vnitřní akce vždy dochází k seznámení se s objektem, vyhodnocení bezpečnostních rizik 
a vypracování konkrétní nabídky na počty pracovníků a dobu služby. Samozřejmostí je také vypracování finanční nabídky 
pro konkrétního klienta.

Základem naší služby je precizní kontrola a „šacování“ u vstupu, dále se snažíme konfliktům předcházet a ne je vyhledávat. 
Snažíme se vždy agresory přemoci prvně psychicky a až v poslední řadě fyzicky, a to s cílem je pomocí chvatů vyvést ven 
a tam jim buď domluvit, nebo přivolat policii.

Dle přání klienta volíme pracovní oděv – buď klasický firemní stejnokroj (dá se vybavit i logem klienta), oblek, nebo taktické 
vesty s donucovacími prostředky, v případě specifických sportovních utkání také helmy, chrániče atd. Vždy tak, aby bylo 
na první pohled patrné, že se jedná o ochranku.

Po domluvě s klientem lze zajistit také nadstandartní služby jako třeba: pracovníky, kteří hovoří více jazyky, doprovod 
interpreta z letiště, nebo hotelu na místo konání akce, eskort sportovního týmu z autobusu do šaten a naopak a podobně.

 14 let praxe ze stovek akcí po celém Česku, Slovensku a Rakousku

 adekvátně fyzicky a psychicky vybavený personál

 naši zaměstnanci ovládají sebeobranu a nejrůznější chvaty

 materiální a technická vybavenost jako vysílačky, čtyřkolky, stany atd

 akce koordinuje minimálně jeden supervisor, na největších akcích je i vedení společnosti – to zajistí maximální roz- 
 hodnost a flexibilitu

 kompletní zajištění akce – security, požární a zdravotní dozor, úklid, komunikace s IZS

















DETEKTIVNÍ SLUŽBY

Zajistíme vaši prodejnu či supermarket proti krádežím a protiprávní činnosti. Vaši provozovnu či výrobní a kancelářské pro-
story proti krádežím materiálu, zboží a v neposlední řadě také proti úniku informací.

Náš vyškolený a diskrétní personál dokáže adekvátně monitorovat jakékoliv prostory a předcházet protiprávní činnosti 
a úniku informací, které by jinak vedli k nemalým finančním ztrátám společnosti nebo snížení obchodních aktivit v podobě 
vynášení důležitých a důvěrných informací a materiálu ze společnosti.   

Maximalizujeme efektivnost této služby tím, že propojujeme fyzickou ostrahu s moderními zabezpečovacími technikami 
jako jsou kamery, skenery, alarmy, čidla atd., toto má za následek opravdu komplexní zabezpečení.

Dle požadavků klienta a typu prostor volíme také oděv pracovníků naší agentury a to od klasických firemních stejnokrojů 
přes obleky, až po pracovníky v civilu, například v supermarketech.

Samozřejmostí této služby je také maximální časová a lidská flexibilita zohledňující například svátky, výprodeje, důležitá 
obchodní jednání atd.

 5 let praxe v oboru

 zkušenosti a nejrůznější postupy získané přímo z praxe

 propojení fyzické ostrahy s moderními zabezpečovacími technologiemi

 předcházení protiprávní činnosti a úniku informací, čímž šetříme klientovi nemalé finanční prostředky

 dle přání klienta a typu prostor volíme oděv, lze zajistit také pracovníky v civilu, což maximalizuje efekt třeba 
 v supermarketech nebo výrobních prostorách

 komunikace a spolupráce s policií













REFERENCE

Největší čr festival – VOTVÍRÁK r.: 2016, 2017, 2018
Největší čr koncert – koncert ROLLING STONE r.: 2018
Největší čr ples – PLES VUT r.: 2016, 2017, 2018
Největší čr tuning sraz – CAR WARS r.: 2018
Největší čr moto sraz – EURO BIKE FEST r.: 2017, 2018
Největší festival na Vysočině – VYSOČINA FEST r.: 2017, 2018
Série festivalů LÉTO FEST – r.:2017
Festival SÁZAVA FEST – r.: 2016, 2017, 2018
Festival ROCK HEART – r.: 2016, 2018
Festival ROCKOVÝ SLUNOVRAT
MASTERS OF ROCK – r.: 2018
MAJÁLES Brno – r.: 2017, 2018
Camp Bítov – r.: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Camp Výrovice – r.: 2016, 2017, 2018
Camp Strážnice – r.: 2015, 2016, 2017, 2018
Camp Bílý Kámen – r.: 2016
Festival PŘEHRADY FEST 2018 (camp Vranov nad Dyjí)
Čerti v RETZU – r.: 2017, 2018
Kulturní dům Jihlava – r.: 2017, 2018
Hokej Moravské Budějovice – r.: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
S – Klub Olomouc – r.: 2017, 2018 (několik desítek koncertů předních interp.)
DiskoV – série párty napříč republikou – r.: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Hody v Hevlíně a Hrádku – r.: 2016, 2017, 2018
Florbal Znojmo – r.: 2017, 2018, 2019
Fotbal Znojmo + Americký fotbal Znojmo – r.: 2017, 2018, 2019
Hudba z FEKTU – r.: 2016, 2017, 2018
Znojemka klub, Třebíč – r.: 2017, 2018
Klub Staré Lázně, Kolín (jeden z nejlepších klubů v ČR) – od roku 2015
Dožínky, Praha – r.: 2018
Mikulovské Pivobraní – r.: 2018
Prémium Camp při Moto GP Brno – r.: 2017, 2018
Veteran Rallye, Kutná Hora – r.: 2016, 2017, 2018
Festival FAJT FEST – r.: 2016, 2017, 2018
Koncerty kapel Kabát, Chinaski, turné kapely Dymytry, Tarja Turunen, Harlej, turné kapely Arakain, koncerty Karla Gotta a Lucie Bílé, Ben Cris-
tovao, Marpo...
Město Znojmo, Město Jevišovice
Skanska
Osma, Humpolec
Několik desítek plesů ročně…
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