
Hrázděné skladiště 
Lešná/Lhotka 

 

Skladiště stálo ve dvojkolejné stanici původně nazývané Lešná-Lhotka na místní trati 

Hranice na Moravě -  Krásno nad Bečvou (dnes Valašské Meziříčí) - Vsetín, zbudované 

Rakouskou společností místních drah (ÖLEG) v letech 1884 - 85.  V r. 1887, v souvislosti s 

výstavbou dráhy Bystřice pod Hostýnem - Český Těšín - Bílsko, byla trať, spolu s dalšími 

okolními lokálkami, odkoupena Severní dráhou císaře Ferdinanda (KFNB), která na ní 

vedla provoz až do svého zestátnění v r. 1906. Další modernizace dráhy a její povýšení na 

hlavní trať proběhly až po vzniku ČSD, v letech 1923 - 1937, kdy byly na Valašsku 

realizovány další novostavby a rekonstrukce (novostavba Vsetín - Horní Lideč - Bylnice 

1923 - 1928, modernizace Hranice - Valašské Meziříčí, zdvojkolejnění Hranice - Horní 

Lideč  a novostavba Horní Lideč - Púchov 1935 - 1937). Do dnešní podoby byla stanice 

Lhotka nad Bečvou rozšířena v souvislosti s elektrizací (1960) a výstavbou chemického 

kombinátu DEZA (tehdy Urxovy závody) začátkem 60. let minulého století, kdy se stala 

přípojnou stanicí pro vlečku kombinátu. 

* 

 

Ke stavbě budeme potřebovat: 

• nůžky 

• skalpel nebo zalamovací nůž 

• pinzetu 

• vatové tyčinky 

• párátka 

 

 

 

• smirek různé zrnitosti, jehlové pilníčky 

• lepidlo na papír 

• lepidlo vteřinové  

• posuvné měřítko 
 



Na první díl, kterým je základová deska (Stav Model), přilepíme díl č. 2 s matičkou a vycentrujeme. 
Napustíme lepidlem. 

Podezdívka 3. 



Podezdívka 4, v rozích prolijeme lepidlem. 

Podpěra trámů 5. 



Podezdívková římsa 6. 

Čelní vyzdění trámů 7. Barvení.  



Sklon terénu 9. 

Zvýšení terénu 8a, b. 



Spodní trámy 10. 

Pod podlahové trámy krajní 11. 



Pod podlahový trám 12. 

Pod podlahové trámy s podpěrou 13a, b. 



Boční výplň pod podlahových trámů 14. 

Podlaha s ochozem 15. 



Čelní zeď s oknem 17. Trámek  17a. POZOR kde jsou vykřičníky - nelepíme.  Zdivo musí bít natřeno/nastříkáno 
voděodolnou barvou. Ihned po vložení trámku do spáry odstraníme přebytečné lepidlo vatovou tyčinkou. 

Trámy vkládáme VŽDY lícovou stranou na líc zdiva. 

Okno 16 a, b. Před lepením sundáme ochranný papír. 

 



… 17c. 

Trámek 17b. Můstky odstraníme vždy před vsunutím do drážky. 



… 17d. 

… 17e. 



… 17g. Hrany označené vykřičníky nelepíme! 

… 17f. Hrany označené vykřičníky nelepíme! 



A nakonec místo nepřilepené části stěny vložíme připravené okno 16. 

 

 

 

… 17h. 



Ve stejném pořadí skládáme i díl 18. 

Boční strana 19. Trámky 19a. Nejprve vložíme vnitřní poté krajní. Hrany označené vykřičníky nelepíme!  



… 19b. 

… 19c. 



… 19d. 

… 19e. 



… 19a. 

… 19b. 



… 19c. 

… 19d. 



… 19e. 

… 19f. 



… 19g. 

Sestavování skladiště díly 19. 



… díl 17. 

… díl 18. 



Vnitřní obložení stěn 20a, b, c. 

Vrata otevřená / zavřená 21a, b, c, d.  



Vrata zavřená 20. 

Vrata otevřená 20. 



Kolejnice vrat 22. 

Vrcholová vaznice 23. 



Štítové desky 24. 

Krovy 25a, b. 



Nad dveřní desky 26. 

Podhled 27. 



Krytina 28a, b. Před lepením sundáme ochranný papír. 

Hřebenáče 28c. 



Schody 29a, b. 

Schody 30a, b. 

Schody 29. 

 



Schody 30. 

Střešní štítové desky 31. 

Mnoho stavebního úspěchu přeje Stav Model   plastyk3@seznam .cz 
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