
Strážní domek Lešná - Lhotka 
 

Strážní domek s čekárnou stál 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).Ta 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 díly 2 s matičkou a vycentrujeme. Napustíme 
lepidlem. 

Vnitřní zdi s dveřmi 3a a 3b. 
Budovu k základové desce nelepíme.  



Vnitřní zeď 3c se zdí 4. 

…  zeď 3d. 



Strana ke kolejím 5. 

Čelní zeď 6. Stěny slepujeme navzájem. 



Čelní zeď 7. 

Čelní zeď 7 se zesílením ostění dveří 8. 



Čelní podezdívka 9. 

Podezdívky 10, 11 a 12. 



Podezdívky 13, 14 a 15. 

Podpěry oken 16a a 16b. 

Nyní stěny budovy nabarvíme. 



Čelní štuk půdní  17. U štuků odstraníme kryt samolepky. Budeme-li stavbu natírat, je dobré si domek stříknout 
lakem. Domek se tím zpevní a nebude se kroutit. Než dáme fasádu, zapravíme spáry v rozích. 

 

Okenní štuk 18. 



Štuk strany od silnice 20a a 20b. 

Štuk strany ke kolejím 19a a 19b. 



Okenní půdní štuk 23.  

Dveřní štuk 21 a okenní štuk 22. 



Půdní dveřní štuk 24. 

Rám sklepního okna a jeho zasklení  25a, b. 

Z rámu odstraníme ochranou  fólii samolepky. 



Imitace sklepního stropu 25c. Nyní přilepíme budovu k základové desce. 

Uložení sklepního okna 25. 



Sklon terénu 27a, b, c. 

 

 

 

Zvýšení terénu 26. 



Sklon terénu 28a, b, c. 

 

 

 

Sestavy schodů 29a, b, c a 30a, b.  



Vložené schody 29. 

Vložené schody 30.  



Na fólii přilepíme okno a potom klapačku. Před lepením sundáme ochranný papír. Díly 31a, b, c, d, e, f. 

Osazení okna 31. 



Dveře 32a, b a 33a, b. 

Osazení dveří  32. 



Osazení dveří  33. 

Vložení stropu 34. Strop vložíme tak, aby výřez byl na stejné straně jako otvor v základové desce. Budeme-li 
strážní domek osvětlovat, vyzkoušíme před přilepením stropu neprůsvitnost zdí a spár. 



Půdní dveře 35a, b. 

Usazené půdní dveře 35. 



Půdní okno 36a, b. 

Osazené půdní okno 36. 



Krovy 37a, b, c. 

Podhledy 38a, b. 



Krytina 39a, b. Při první řadě krytiny ohneme tašky. 

Komín a věnce komínu 40a, b, c, d. 



Střešní krytinu vyřežeme na míru okolo komínu. Komín 40 s oplechováním komínu 41a. Komín provlečeme 
oplechováním 41a. 

 

Po usazení dáme boční oplechování 41b. 



Hřebenáče 39c. 

Pozednice a vrcholová vaznice 42. 



Krov 37d. 

Štítové desky 43. 



Kamenný podstavec 44. 

Trámy ochozu 45. 



Bočnice ke schodům 47a, schody 47b. 

Ochoz 46 a schody na půdu 47. 



Podpěry zábradlí 48. 

Zábradlí ochozu 49a, b. 



Příčky zábradlí 50a, b. 

Podpěry zábradlí 51. 



Příčka zábradlí 52a a zábradlí 52b. 

Mnoho stavebních úspěchů přeje Stav Model   plastyk3@seznam .cz 
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