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Obr.č.1: Diaľkový pohľad na PZ Skalica od vinohradov lokality Darmovise, (od Mokrého Hája), 2014 



 
Obr.č.1a: Detail diaľkového pohľadu , na historickú panorámu z obr.č.1., od Darmovise 



 
Obr.č.2:  Diaľkový pohľad na PZ Skalica z  vinohradov miestnej časti Zlodejovce, (od Mokrého hája), 2014 



 
Obr.č.2a:  Detail na historickú panorámu z obr.č.2, od vinohradov Zlodejovce, 2014 



 
Obr.č.3: Pohľad na Skalicu z cesty od Holíča HO, Pohľad na Skalicu z cesty od Holíča, 2014 
Vidno historické výškové dominanty vežu farského kostola na námestí, vežu kostola milosrdných bratov, tiež veže jezuitského kostola; zachovať aspoň 
jestvujúcu výškovú hladinu a bytovky pri Mallého ulici nenavyšovať. 



 
Obr.č. 4: Diaľkový Pohľad na Skalicu z cesty tesne za Vrátišťom, 2014 



 
Obr.č. 4a: Diaľkový Pohľad na Skalicu z cesty tesne za Vrátišťom, 2014 , detail obr. 4. 



 
Obr.5: Diaľkový pohľad na Skalicu z cesty od Holíča (pri Vrádišti), 2014 

 



 
Obr.5a: Diaľkový pohľad na Skalicu z cesty od Holíča (pri Vrádišti) – detail pohľadu č.5, 2014 



 
Obr.č.6: Diaľkový pohľad na Skalicu z obchvatu na Strážnicu, od juhozápadu, 2014  
Vidno vežu rotundy, evanj. vežu, dvojvežie jezuitského kostola a farský kostol na námestí, a kostol milosrdných bratov.  



 
Obr.č.7 : Líniový diaľkový pohľad na Skalicu, od obchvatu do Strážnice, od severu cez Karmelitskú záhradu, 2014  



 
Obr.č.8: Líniový diaľkový pohľad na Skalicu od severu z obchvatu do Strážnice, (k Baťovmu kanálu), štvrte Krivé kúty 



 
Obr.č. 9: Chránený líniový diaľkový pohľad na Skalicu a jej zachovanú historickú siluetu a panorámu, pri Mondokovom kríži  
- od križovatky cesty na Strážnicu a cesty do štvrte u starých šibeníc, od severovýchodu. 



 
Obr.č. 9a: Detail pohľadu č.9, zachovaná historická panoráma Skalice, od Strážnice 



 
Obr.č.10 : Chránený líniový diaľkový pohľad na Skalicu a jej zachovanú historickú siluetu a panorámu, pri Mondokovom kríži - od križovatky 
cesty na Strážnicu a cesty do štvrte u starých šibeníc, od severovýchodu. 
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