
kabina šíře vnitřního 
prostoru kabiny při 
zavřených dveřích – 
měřeno přes 
střed lavice 

šíře podlahového 
prostoru pro nohy 
(na obuv vel. 44, což 
je 32 cm) – měřeno 
od konce spodní 
části lavice (sedadla) 
po přední kryt 
motoru či jiný 
ukončovací prvek 
zadní části 

šíře prostoru od 
hrany sedačky po 
přední kryt či 
přepážku zadní části 

zbytkový prostor pro 
nohy v oblasti 
kolen – měřeno od 
kolene po přední kryt 
či přepážku 
zadní části 

rozměry jednotlivých 
sedaček, eventuálně 
lavice děleno čtyřmi 

výška zadní části 
kabiny od podlahy 
po strop 

výška zadní části 
kabiny od plochy 
sedadla/lavice 
po strop 

CAS 24 Mercedes-
Benz 1124 HZS 
SŽDC Praha: 

2170 mm 780 mm / 800 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

340 mm krajní 
sedačky / 620 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

80 mm krajní 
sedačky / 230 mm 
od prostřední 
sedačky ke 
krytu motoru 

460 mm na osobu x 
4 + 60 mm mezery = 
1900 mm 
celkem lavice 

1550 mm 1140 mm 

CAS 20 MAN 
TGM/Ziegler 

 

2020 mm 650 mm / 440 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

700 + mm krajní 
sedačky (ukončeno 
až přední sedačkou) 
/ 375 mm prostřední 
sedačky ke 
krytu motoru 

160 mm krajní 
sedačky / 0 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu 
motoru/svítilnám 

440 mm na osobu x 
4 + 20 mm mezery = 
1820 mm 
celkem lavice 

1580 mm 1160 mm 

CAS 24 Scania 
P340/THT 

 

2200 mm 560 mm / 540 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

455 mm krajní 
sedačky (ukončeno 
regálem) / 500 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

220 mm krajní 
sedačky / 265 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

500 mm na osobu x 
4 = 2000 mm celkem 
lavice 

1500 mm 1050 mm 

AVIA D75 1860 mm 640 mm/ 480 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

605 mm krajní 
sedačky (ukončeno 
přední sedačkou) / 
605 mm prostřední 
sedačky (ukončeno 
přední sedačkou, 
kryt motoru je níž, 
takže nevadí) 

400 mm krajní 
sedačky/ 400/165 
mm prostřední 
sedačky ke 
krytu motoru 

440 mm na osobu x 
4 = 1760 mm 
dvojlavice celkem 

1480 mm 1000 mm 

CAS 20 Tatra 
Terrno/THT 

2220 mm 610 mm/ 400 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

490 mm krajní 
sedačky (ukončeno 
regálem) / 320 mm 
prostřední sedačky 
(ukončeno krytem 
motoru) 

220 mm krajní 
sedačky/ 160 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

480 mm na osobu x 
4 + 50 mm x 4 = 
2120 mm celkem 

1470 mm 1040 mm 



CAS 20 Renault 
Midlum/WAW 

1940 mm 620 mm k přepážce 360 mm všechny 
sedačky (ukončeno 
rámem a přepážkou) 

120 mm všechny 
sedačky 

lavice 2× 930 mm 
/465 mm na osobu + 
15 mm = 
1875 mm celkem 

1610 mm 1222 mm 

CAS 27 Dennis 
Rapier/THT 

2000 mm 440 mm ke krytu 
motoru 

600 mm všechny 
sedačky (ukončeno 
rámem a přepážkou) 

360 mm všechny 
sedačky 

lavice 1950 mm /487 
mm na osobu 

1600 mm 1160 mm 

CAS 24 Iveco-
Magirus/EuroFire 

2005 mm 630/540 od spodní 
části krajní sedačky 
k šikmému konci 
lavice, 590 mm od 
spodní části 
středové sedačky ke 
krytu motoru 

490/280 mm od 
lemu krajní sedačky 
k šikmému konci 
lavice, 650 mm od 
lemu středové 
sedačky ke 
krytu motoru 

280/30 mm krajní 
sedačky vůči 
šikmému konci 
lavice, 400 mm od 
spodní části 
středové sedačky ke 
krytu motoru 

jednotlivé sedačky 
485 mm na osobu 

1680 mm 
 

1190 mm 

CAS 25 Š706 RTHP 2140 mm 580 mm na podlaze 
mezi sedadly ve 
směru a proti 
směru jízdy 

410 mm mezi 
hranami sedáků ve 
směru a proti 
směru jízdy 

400 mm u hasiče, 
naproti němuž 
nesedí kolega, jedná 
se o vzdálenost po 
hranu sedáku 
protějšího sedadla 
ve výši lýtek 

sedadla ve směru 
jízdy 535 mm na 
osobu, proti směru 
465 mm 

1400 mm 1000 mm 

CAS 15 Mercedes-
Benz Atego/THT 

2006 mm 410 mm krajní 
sedačky/ 410 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

440 mm krajní 
sedačky (ukončeno 
krytem motoru) / 
440 mm prostřední 
sedačky 
 

100 mm krajní 
sedačky, 100 mm 
prostřední sedačky 
k držáku svítilen 

lavice 1800 mm/455 
mm na osobu 

1560 mm 1080 mm 

CAS 24 Mercedes-
Benz Atego/EMPL 

2006 mm 590 mm krajní 
sedačky/ 540 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

665 mm krajní 
sedačky (ukončeno 
krytem motoru) / 
480 mm prostřední 
sedačky (ukončeno 
držákem svítilen na 
krytu motoru) 

350 mm krajní 
sedačky, 180 mm 
prostřední sedačky 
k držáku svítilen 

455 mm na osobu 
 

1560 mm 1110 mm 

CAS K 25 Liaz 
101.860 

2380 mm více jak 700 mm 
krajní sedačky/ 
555 resp. 630 mm 
prostřední sedačky 
ke krytu motoru 

600 mm krajní 
sedačky (ukončeno 
protisměrnou 
sedačkou) / 530 mm 
prostřední sedačky 
(ukončeno krytem 

300 mm krajní 
sedačky, 200 mm 
prostřední sedačky 

2230 mm celkem – 
2× dvojlavice 
890 mm a středová 
sedačka 450 mm, čili 
556 mm na osobu, 
protisměrné sedačky 

1730 mm 1300 mm 



motoru/přihrádkou) 450 mm 

CAS Renault 
Midlum/BM Heros 
ZHT 

2020 mm 780 mm ke krytu 
motoru 

640 mm všechny 
sedačky (ukončeno 
rámem a přepážkou) 

400 mm všechny 
sedačky 

lavice 2× 980 mm 
/490 mm na osobu = 
1960 mm celkem 

1635 mm 1230 mm 

ROSS Viza 2220 mm 530 mm kraj, 
420 mm střed od 
sedačky 

430 kraj/577 mm + 
střed 

430 kraj/550 mm + 
střed 

jednolavice 2× 
620 mm + 1× 
dvojlavice 840 mm 
na osobu = 
2080 mm celkem 

1500 mm kraj, 
1070 mm střed 

1119 mm krajní 
jednolavice, 940 mm 
středová dvojlavice 

CAS 16 Praga 
NTS/SPS-THZ 

2100 mm 750 mm kraj, 
400 mm střed ke 
krytu motoru 

750 mm kraj a 
380 mm střed 

500 mm kraj, 
240 mm střed 

4× sedačka 440 mm 
+ zbytkový celkový 
prostor 280 mm = 
2040 mm celkem 

1420 mm 1010 mm 

CAS 20 Mercedes-
Benz Econic/THT 

2280 mm 445 mm 420 mm (ukončeno 
krytem motoru) 

200 mm 470 mm na osobu 1810 mm 1350 mm 

CAS 20 IVECO-
Magirus 140 E 25 W 

2030 mm 600 mm 390 mm 100 mm pod koleny 
v oblasti holeně 

4× sedačka 440 mm 
+ zbytkový celkový 
prostor 255 mm = 
2005 mm celkem 

1530 mm 1010 mm 

CAS K-24 Dennis 
Sabre/THT 

1970 mm 585 mm 680 mm (ukončeno 
krytem motoru) 

540 mm 485 mm na osobu 1600 mm 1115 mm 

IFA W50 AS-16 2110 mm 500 mm 410 mm 100 až 150 mm IFA má dvě lavice 
1800 mm, čili na 
osobu je prostor 
o šíři 450 mm 

1500 mm 1030 mm 

CAS 24 MAN LE 
14.280 4×4 
BB/Ziegler 

2160 mm 630 mm 510 mm (ukončeno 
protisměrnou 
sedačkou a krytem 
motoru) 

370 mm 4× 440 mm na osobu 
+ 5× 60 mm mezera 

1580 mm 1150 mm 

CAS 24 Mercedes-
Benz Atego/SPS 

2255 mm 420 mm 700 mm (ukončeno 
přepážkou) 

350 mm 500 mm na osobu + 
150 mm mezery 

1700 mm 1230 mm 

CAS 55 Mercedes-
Benz Actros 
Buffalo/Rosenbauer 

2050 mm 290 mm, prostřední 
místa 250 mm 

490 mm, prostřední 
místa 250 mm 

280 mm 4× 450 mm na osobu 1800 mm 1310 mm 

CAS 24 Volvo FM 9 
4×4/ SPS-THZ 

2200 mm 870 mm 660 mm 340 mm 4× 530 mm na osobu 1570 mm 1080 mm 

CAS K 25 Tatra 815 
4×4 

nelze měřit 540 mm boční 
sedačky, 770+ mm 
protisměrné sedačky 

500 mm/700 mm 
(boční sedačky – 
ukončeno dveřmi/ 

150 mm boční 
sedačky, 0 mm 
protisměrné sedačky 

485 mm na osobu 1460 mm 1080 mm u bočních 
sedaček, 970 mm 
u protisměrných 



(zde to není 100% 
údaj vzhledem 
k dispozičnímu 
řešení) 

protisměrné 
sedačky, ukončeno 
zadní stěnou kabiny) 

sedaček 

CAS 24 Volvo FM 9/ 
ISS WAWRZASZEK 

2180 mm 840/650 mm 370 mm 170 mm 4× 525 mm na osobu 1580 mm 1080 mm 

CAS 24 Mercedes-
Benz 
Atego/THT/Plastisol 

2050 mm 460 mm 480 mm 200 mm 4× 450 mm na osobu 1550 mm 1050 mm 

CAS K 25 Tatra 815 
8×8 VVN/Sehat 

2220 mm 770 mm vzadu, 
570 mm u přední 
dvojlavice 

740 mm (ukončeno 
krytem motoru) a 
570 mm (ukončeno 
palubní deskou) 

600 mm ke stěně, 
400 mm k držáku IDP 
vzadu, 
420 mm vpředu 

500×600 mm na 
osobu x 2 vzadu, 
870 mm 
dvojlavice vpředu 

1490 mm 1050/1100 mm 

CAS 24 MAN 
12.222/THT 

2030 mm 580 mm 460 mm (ukončeno 
protější sedačkou) 

210 mm k protější 
sedačce 

440×450 mm na 
osobu x 7 

1540 mm 1100 mm 

        

 


