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01_Pohľad do Osturnianskej doliny pri dolnej časti z JV. Zástavba obce je sústredená na dne doliny, priliehajú na ňu voľné plochy 

bez zástavby a intenzívnejšie využívané lúky, pasienky a orná pôda, ohraničené pásmi lesíkov, medzami s nelesnou vegetáciou 
a pod. 

 
01a_ Pohľad do Osturnianskej doliny pri dolnej časti z JV, vpravo Vŕšok.  

Čitateľné zachované zárubkové členenie krajiny. Niektoré nevyužívané úhory postupne zarastajú vegetáciou. 
Zástavba sa sústreďuje iba popri komunikácii, ostatná krajina je nezastavaná. 

Prirodzenou kulisou krajinného rámca obce sú zalesnené hrebene vŕškov. 



 
02_Pohľad pri vstupe do obce na Vŕšok z juhu, pod cestou sa nachádza inundačné územie potoka, ktoré sa poľnohospodársky 

individuálne využíva, a je nezastavané. 

 
02a_Detail inundačného územia pod cestou pri Osturnianskom potoku. 



 
03_Pohľad zo severu od komunikácie obce do priestoru medzi novou zástavbou, ktorá vzniká na miestach kde sa predtým 

zástavba neumiestňovala. Prirodzenú hranicu krajinného rámca vytvára hrebeň okolitých svahov Pivovarského vŕšku 
a rozširujúcich sa lesných porastov. 

 
04_Charakteristická nezastavaná plocha inundačného územia pri Osturnianskom potoku využívaná ako záhrady i okrasné účely, 

pohľad zo Z. 

 
05_Pohľad medzi novou zástavbou na pôvodne nezastavaných plochách ornej pôdy, prídomových lúk, pasienkov a pod. 

Prirodzenú hranicu krajinného rámca vytvára hrebeň okolitých vŕškov a rozširujúcich sa lesných porastov. 



 
06_Pohľad na južný priestor za zástavbou – využívaná orná pôda, lúky a pasienky, pôvodné cesty a medze, a pod. 

 
6a_Detailný pohľad na stúpajúci terén svahov Krulovského vrchu so zárubkami, medzami s pôvodnou terasovou úpravou terénu. 

 
7_Pohľad cez preluku zástavby, pôvodne nezastavanú, intenzívnejšie poľnohospodársky využívanú. 



 
07a_ Pohľad cez preluku medzi jednotlivými NKP, pôvodne nezastavanú, poľnohospodársky využívanú. 

 
08_Pohľad na svahy severnej strany údolia s extenzívne využívanými plochami lúk na hranici lesného porastu stále v pôvodnej 

zárubkovej schéme a delení. 

 
08a_Detail strmších svahov na severnej strane údolia nad dolnou čaťou obce s pôvodnými znakmi krajinnej štruktúry. 



 

 
09, 09a_Pohľady na štruktúru miernych svahov Krulovského vŕšku, zárubky delené medzami, orná pôda a polointenzívne 

využívané lúky a pasienky. 

 
010_Charakteristický pohľad do doliny Krulovského potoka s malebným priehľadom na hrebene Belianskych Tatier. Nezastavané 

územie extravilánu obce s ornou pôdou, lúkami, terasami a stupňovitými medzami.Neregulované koryto potoka s prirodzenou 
sprievodnou zeleňou. Pohľad na svah protiľahlej Úboče nad strednou časťou obce spolu s prevažne zalesnenými severnými 

svahmi lemujúcimi údolie obce (vpravo). 



 
010a 

 
010_Detail priehľadu na základe ktorého bola hranica OP vymedzená približne do 1,6 km hĺbky údolia od osi obce. 

 
011_Pohľad na mierne stúpajúce plochy lúk a pasienkov na úpätí Úboče a dolinu obce s priehľadom až na Polianku v pozadí. 

Nenarušený krajinný rámec tradične poľnohospodársky využívaného územia predstavuje pre obec jedinečnú kultúrno-historickú 
a spoločenskú hodnotu, výnimočne zachovanú v rámci celého územia Slovenska. 



 
012_Pohľad do prirodzeného prírodného priestoru pri ohybe potoka pod úpätím svahov severných kopcov. 

 
013_ 

 
013a_Detail územia pri vodnom toku a severné vŕšky. 



 
014_Pohľad v prelukách zástavby na polia a zárubky v mierne stúpajúcom teréne Úboče na južnej strane Ostrunianskej doliny. 

 
014a_ Pohľad v prelukách zástavby na polia a zárubky v mierne stúpajúcom teréne Úboče na južnej strane v strednej časti obce. 

 
015_Pohľad na priestor neregulovaného koryta potoka, ktorý je pod terénom hlavnej komunikácie obce a svah s areálom kostola 

a cintorína v pozadí s lúkami a pasienkami. 



 
016_Pohľad na centrum obce zo svahu nad kostolom a cintorínom s priehľadom na Polianku a dolinu prítoku potoka Bystrá 
s panorámou Belianskych Tatier. Zástavba sa sústreďuje iba pri hlavnej komunikácii obce.Ostatné prostredie je prírodného 

charakteru a s pôvodnými typickými krajinnými znakmi Osturne. 

 
016a_Detail pohľadu zo severu smerom k doline potoka Bystrá, zachytáva časť intravilánu obce v navrhovanom OP. 

 
017_Pohľad v preluke zástavby na svahy Polianky so zachovaným systémom zárubkového terasovitého členenia. 



 
018_Pohľad s juhu z pôvodnej cesty vedúcej cez zárubky do doliny obce, vpravo dolina potoka Bystrá, vľavo Polianky, v pozadí 

Hŕbky. Čitateľné pôvodné hodnotné krajinné prvky, polia, lúky, s pôvodnými medzami a terasami, poľnými cestami. 

 
019_Pohľad zo svahov Polianky smerom na JV k doline potoka Bystrá, vľavo centrum obce. 

 
019a_Detail pohľadu a rozšírenie na západ, zachovaný celkový pôvodný krajinný rámec prostredia obce. 

 
019b_ Detail pohľadu a rozšírenie na sever, celkový krajinný rámec. 



 
020_Pohľad do doliny potoka Bystrá takmer bez zástavby s pôvodnými antropogénnymi znakmi krajinnej štruktúry. 

 
021_Panoramatický pohľad z Polianky na južnú časť pohoria Fucovky, v pozadí pohorie Belianskych Tatier. 

 
021a_Detail na zástavbu a pôvodnú krajinnú štruktúru aj v hornej časti obce a jej okolia. 



 
021_Pohľad na údolie obce zo SZ z lúk nad horným koncom. 

 
021_Priblíženie pohľadu.Pôvodná krajinná štruktúra je jasne čitateľná – zárubkové členenie chotára a jeho typické znaky. 

 
022a_Detail pohľadu smerom na záver zástavby horného konca obce ku Getsemanskej záhrade. 

 
023_Priblížený pohľad na záver údolia obce – Getsemanskú záhradu, s priehľadom cez údolie. 



 
023_Pohľad za záver obce tzv. Getsemanskú záhradu. 

 

 
023a_Getsemanská záhrada z južných svahov.

024_Pohľad z J – lúk nad horným koncom obce a protiľahlé lúčne svahy s políčkami, starými poľnými cestami a pod.  



 
024_Priblížený pohľad na zástavbu, prídomové lúky a políčka. 

 
025_Pohľad na severné svahy so zárubkovým systémom. 

 
026_Pohľad na ostruniansku krajinu smerom na juh s panorámou Belianskych Tatier. Úplne vľavo vrch Polianky a dolina Osturne. 



 
027_Pohľad do doliny v hornej časti obce z JV. 

 
028_Pohľad z lúk na južných svahoch z J, vľavo Polianky a jej pasienky – prirodzené väzby zástavby a voľnej krajiny širokého 

okolia. 


