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Zdroj: [11]. 

 



 
Příloha č. 11: Hrad Windsor, schodiště v chrámové kapli. Zdroj: vlastní práce. 

 

 
Příloha č. 12: Hrad Windsor, schodiště v chrámové kapli, detail zařízení EPS. Zdroj: vlastní práce. 

 



 

 
Příloha č. 103: Protipožární vybavení v chrámové kapli Hradu Windsor, hasící rouška a hasicí přístroj 

Třídy A risk 1. Zdroj: vlastní práce. 

 
Příloha č. 14: Protipožární vybavení u nouzového východu z chrámové kaple Hradu Windsor, hlásič 

požáru, hasící přístroj T řídy A risk10 a hasicí přístroj t řídy B risk2. Zdroj: vlastní práce. 

                                                 
1 Třída A risk: pevné dřevo, papír, textilie. Pro všeobecnou ochranu běžných hořlavých látek. Nepoužívat na 
elektrická zařízení 
2 Třída B risk: kapaliny, tuky, barvy, oleje a elektrická zařízení 
Další skupiny: Třída C risk: kapaliny, tuky, barvy, oleje, pevné dřevo, papír, textilie a elektrická zařízení. Touto 
skupinou jsou označené památkově chráněné objekty, které jsou vybavené rozsáhlou sbírkou umění a nábytkem. 
A prvotní prezence požární brigády trvá více než 10 minut 
Třída D risk: Obsahuje stejná kritéria jako třída C risk. Pouze s rozdílem, že prvotní prezence požární brigády 
trvá více než 20 minut. U této třídy památkově chráněných objektů je také vyžadován systém sprinklerů  
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Příloha č. 16: Státní Zámek Velké Losiny, Rytířský sál, detail zařízení EPS. Zdroj: [13]. 


