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S rozšiřováním sítě metra dorazily do Prahy nové výkonnější soupravy typu 81-71 

Základní údaje: 
Výrobce: Mytiščinský strojírenský závod  
Dodávky probíhaly: 1978-1990  
Evidenční čísla:  
2201-2299, 2400-2499, 2600-2699 
a 2800-2803 
Historická souprava:  
2159-2213-2429-2637-2504 
Počet vozů vlakové jednotky: 4 až 5  
Počet náprav: 4  
Počet trakčních motorů: 4  
Max. rychlost: 80 km/h  
Konstrukční rychlost: 90 km/h  
Délka vozu přes spřáhla: 19206 mm  
Rozvor podvozků: 2100 mm  
Šířka vozu: 2712 mm  
Výška vozu: 3662 mm  
Počet dveří pro cestující: 2 x 4  
Šířka dveří: 1300 mm  
Průměr dvojkolí: 780 mm  
Výška podlahy nad TK: 1280 mm  
Výkon motoru: 4 x 110 kW  
Hmotnost 33000 kg 
Počet míst k sezení: 48 
Počet míst k stání: 233 
 

 

81-71 je druhým nejstarším typem vozů pražského metra. Vozy 
vyvinul a vyráběl mytiščinský strojírenský závod 
Метровагонмаш („Metrovagonmaš“; dnes Мытищинский 
машиностроительный завод – „Mytiščinský strojírenský 
závod“) v bývalém Sovětském svazu. Jde o první sériový typ 
sovětského metra, který má rozlišené čelní a vložené vozy. 
Pražské čelní vozy nesou označení 81-717.1 a vložené 81-714.1 

Vozy mají oproti typu EČS výrazně výkonnější motory (každý 
vůz má 4 x 110 kW, zatímco EČS mělo jen 4 x 72 kW). Což byl 
hlavní důvod jejich objednání, vozy EČS nebyly pro pražské 
tratě s velkými sklonovými poměry dostatečně výkonné a nově 
stavěná trasa =A= měla ještě vyšší stoupání (40 promile). 

Do Prahy bylo postupně dodáno v letech 1978-1990 celkem 
507 vozů (204 čelních a 303 vložených). Jezdily na všech třech 
linkách (na dvou provoz zahajovaly) a staly se symbolem 
pražského metra. Poslední souprava dojezdila 2.7.2009 na lince 
=B=. 

Čelní vůz 2374 je deponován v Muzeu městské hromadné 
dopravy v Praze ve vozovně Střešovice a souprava vozů 
ev. č. 2159, 2213, 2429, 2637 a 2504 je udržována 
v provozuschopném stavu pro zvláštní historické jízdy. Většina 
vozů byla v letech 1996-2011 modernizována Škodou 
Transportation na typ 81-71M, který dnes obsluhuje linky =A= 
a =B=. 

Před samotnou stavbou se podrobně seznamte s návodem. 

Upozornění: Nejezte během práce a nepijte. Pozor – obsahuje malé součásti, které mohou mít ostré 
hrany. Model není vhodný pro děti do 5 let. Barvy a lepidlo nejsou součástí stavebnice. Obsah stavebnice 
je zakázáno jakkoliv kopírovat. 

Metro noviny 
Zvláštní vydání 
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Podvozek se skládá ze středového dílu a dvou masek, do kterých přijdou vlepit mosazná 
ložiska. Masek podvozků jsou dva druhy. Liší se velikostí brzdového válce, který směřuje 
směrem ven z vozu. Níže je uvedené schéma montáže, kde jsou vyznačena taktéž čísla 
náprav: 

 

 

Před montáží mosazných ložisek je nutné připravený otvor protáhnout vrtákem 2 mm. 
Z důvodu křehkosti masek podvozků doporučujeme před přilepením druhé masky ke 
středovému dílu vložit dvojkolí a skládat podvozek jako celek. Sestavte takto dva kusy: 

 
 

1        2 3     4 
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Vzhled výstavního modelu je možné vylepšit osazením napájecích lišt. V případě osazení 
na provozní model prověřte průjezdný profil Vašeho kolejiště, aby napájecí lišty 
nepřekážely při provozu. Napájecí lišty doporučujeme lepit již nabarvené na hotový 
podvozek: 

 

Rám vozu výstavního modelu doplňte o jednotlivé díly dle nákresu: 
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Rám vozu provozního modelu doplňte o jednotlivé díly dle nákresu. Rozdíl je především 
v oblasti čelníkové hrazdy: 

 

Výstavní model je osazen modelovými spřáhly. Pro snazší montáž doporučujeme vyplnění 
prostoru pro kulisu krátkého spřáhla plastovou destičkou o síle 1,5 mm: 
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Do rámu vlepte přiložené matice M3 tak, aby jejich pojistná část vyčnívala nad rovinu sestavy 
rámu vozu. Slouží následně jako středící čepy pro imitaci interiéru. Rám je tímto připraven k 
barevné úpravě: 

 

V případě provozního modelu jsou modelová spřáhla vynechána a místo nich se 
v závěru stavby umístí přibalené kinematiky krátkého spřáhla do připravených otvorů:  

 

(Nastavení vertikální polohy šachty spřáhla je třeba provést až na samotný závěr stavby 
u hotového modelu! Nastavení vychází z NEM 358, kdy osa šachty je 4 mm nad 
temenem kolejnice.) 



 

6 
 

Umístěte nabarvené sedadlo strojvedoucího na naznačené místo na rámu. 
Nabarvenou imitaci interiéru přilepte k rámu vozu naznačeným způsobem: 

 

Oddělte od karoserie vozu vyznačenou část včetně zpevňujícího nálitku. Případné 
nedokonalosti začistěte. Přistupte k barevné úpravě dle schématu v závěru návodu:  
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Po dokončení barevné úpravy skříně vozu osaďte do připravených zahloubení folie ke 
znázornění oken: 

 

Pohled na zasklený vůz: 
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Zkompletujte vůz složením rámu a karoserie: 

 

Za pomoci přiložených šroubů připevněte podvozky: 
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Pohled na složený model: 
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Tipy pro stavbu: 

- Zasklení čelních světel doporučujeme provést čirou barvou na sklo či 
kapkou čiré epoxidové pryskyřice. Před zasklením je vhodné natřít 
vnitřní prostor světel vhodnou barvou stříbrného odstínu. 

 
- Lepení oken doporučujeme provádět disperzním nebo 

dvousložkovým epoxidovým lepidlem. Při použití vteřinového lepidla 
může dojít k zamlžení okenní fólie. 

 

 

 

 

Barevné schéma: 

Doporučujeme model barvit barvami Agama Red Line následujících odstínů: 

Umístění: Kód barvy: Jméno barvy: 
Podvozky, sestava rámu N25M Tanková šedá 
Karoserie, pult strojvedoucího A23M Střední šedá FS 
„Briketa“ 07 M Černá 
Střecha, dekorační lišta pod okny A3M Neutrální šedá 
Dveře A49M Jasná červená 
Podlaha interiéru, sedadlo 
strojvedoucího N22M Červenohnědá 

Světlé obložení interiéru 39M Slonovina 
Tmavé obložení interiéru B15 M Pouštní žlutá 8th Army 
Čalounění sedadel 42M Tmavá červená 

Napájecí lišty 01M 
02M 

Bílá 
Žlutá 
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Boční pohled: 

 

Pohled na interiér: 
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Čelní pohled: 

 

Při provádění povrchové úpravy je vhodné se řídit fotografiemi skutečného vozu.  
Námi doporučované odstíny jsou pouze orientační. 
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Rozmístění obtisků: 
(Plánek nezahrnuje žluté pruhy a těsnění nástupních dveří) 
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