• Dům čp. 745. Přízemní dispo
zice a štuková výzdoba nadoken
ních říms ukazují stavební produ
kci, která byla typická na přelomu
19. a 20. století. Fotografie vznik
la 16. srpna 1977.
• Schematický plán zachycující
jižní část Třídy 1. máje a lokalitu
Na Hrázi a Mlýnský příkop. Čer
nou linkou jsou vyznačeny domy
stojící zhruba v polovině 60. let
20. století, šedou barvou je za
chycen současný stav. Černá bar
va výplně ukazuje původní stav
by, které přežily asanace, k nimž
došlo v 70.–80. letech 20. století.

• Roh Třídy 1. máje a Plynáren
ské ulice. Rohový dům čp. 748
vyrostl také v areálu Světlíkova
dvora. V popředí již vidíme pro
stor po demolici Halenčákova
hostince (čp. 320). Dnes v těchto
místech stojí restaurace Monika
(otevřena 24. února 1987). Sní
mek z 16. srpna 1977.
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• Pohled z Třídy 1. máje do Ply
nárenské ulice. 1975
• Dům čp. 320 stojící na rohu Tří
dy 1. máje a Plynárenské ulice,
byl po léta hostincem (Halenčá
kův hostinec), v poslední fázi exi
sten
ce byl využíván jako sklad
n.p. Sigma Hranice. V září 1986
byl na stejném místě otevřen pa
nelový objekt s dvanácti zubař
skými pracovišti (čp. 1782). Foto
grafie z 11. dubna 1971.
• Dům čp. 626 a za ním čp. 321
(Hudební nástroje) a 402.

• Pohled od Halenčákova hos
tince (čp. 320) severním směrem,
následují domy čp. 402, 321, 626,
322 a 573 (Jamborova vila). Fo
tografie z 1. května 1975.
• Domy čp. 321 a 626 – v prvním
z nich byla umístněna opravna a
výrobna hudebních nástrojů. Sní
mek z 1. května 1975.
• Ruiny domu čp. 626, k jeho de
molici došlo v posledním čtvrtle
tí roku 1975.
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• Pohled na Tř. 1. máje, patrový
dům vlevo (Progrescentrum, čp.
1260) stojí dosud, což nám umož
ňuje učinit si představu, kde se
dříve nacházela okolní zástavba.

• Domy čp. 626, 322, 573 – pos
lední z nich (Jamborův dům) uka
zuje, kde měla být podle koncep
ce z konce 19. století umístěna
uliční čára tehdejší Nádražní tří
dy. Snímek z 11. dubna 1971.
„Vnitřní město je spojeno s hlavním nádražím Wilsonovou třídou, nejdelší a nejširší dopravní tepnou, jejíž malé domky se
pomalu mění v moderní domy
a činžáky.“ (1934)

• Jamborova vila (čp. 573) z let
1890–1904 byla do roku 1945
sídlem stavební firmy Alois Jam
bor. Fotografie z 1. května 1975.

• Za Jamborovou vilou (čp. 573)
následoval přízemní domek čp.
323 se zahrádkou a za ním od
bočka do Rezkovy ulice. Fotogra
fie z 27. února 1966.
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