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17644/80,
Výnos
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 3.listopadu 1980, čj. 17644/80,
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Bílé Karpaty",
rozprostírající se na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště,
Gottwaldov
Ministerstvo
kultury
České
socialistické
republiky
(dále
jen
ministerstvo) v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány po
projednání s Jihomoravským krajským národním výborem stanoví podle §8 odst.
2 a §9 zákona č. 40/1956 Sb. , o státní ochraně přírody:
§ 1
Vymezení a poslání oblasti
(1) Území vymezené v příloze tohoto výnosu se prohlašuje za chráněnou
krajinnou oblast "Bílé Karpaty" (dále jen oblast).
(2) Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a
jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního
prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové
utváření, včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a
volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského
půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba
sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.
(3) Oblast se hospodářsky využívá tak, aby byl vytvořen a zachován
optimální systém využívání krajiny a přírodních zdrojů, vycházející z
vědeckých poznatků ekologie v souladu s posláním oblasti. 1)
§ 2
Podmínky ochrany
(1) Oblast je chráněná podle zákona č. 40/1956 Sb. , o státní ochraně
přírody; zákazy uvedené v §11 odst.1 tohoto zákona se omezují podle §11
odst. 2 téhož zákona takto:
a) Vodní a lesní hospodářství a zemědělství, průmysl, těžba nerostných
surovin, doprava, výstavba a rekreace se provádějí v souladu s posláním
oblasti; za tím účelem jsou pořizovány, zpracovávány, projednávány a
revidovány územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace a
vydávána územní rozhodnutí v dohodě s ministerstvem.
b) Součinnost s ministerstvem kultury je nutná také při hydrologickém
průzkumu, nebo při jakýchkoliv těžebních záměrech, při projednávání a
schvalování přípravné a projektové dokumentace báňských děl a staveb,
průmyslových, inženýrských, vodohospodářských, dopravních, zemědělských,
lázeňských, bytových a občanských staveb, včetně objektů sloužících k
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rekreaci, sportu a turistice.
c) Způsob geologického výzkumu a vyhledávacího ložiskového průzkumu bude
dohodnut v součinnosti s ministerstvem, které stanoví v souladu s posláním
oblasti podmínky, za kterých lze provádět nezbytné zásahy do přírody
oblasti.
(2) Jen se souhlasem orgánu státní ochrany přírody mohou příslušné
orgány vydat stavební povolení a další rozhodnutí dotýkající se ochrany
přírody v oblasti s výjimkou vodohospodářských a organizace učinit opatření
dotýkající se ochrany přírody v oblasti, jde-li o
a) novostavby, změny a odstraňování staveb, jejich udržování a zemní práce,
pokud podléhají povolení nebo ohlášení 1), dále o odstraňování staveb
památkově chráněných nebo na kterých je památkový zájem, s výjimkou staveb
navržených v platné územně plánovací dokumentaci potřebného stupně, dále s
výjimkou stavebních úprav a udržovacích prací uvnitř staveb a vnějších
stavebních úprav a udržovacích prací, jimiž se nezmění povrchová úprava a
vzhled stavby, velikost a členění oken a dveří a další charakteristické
znaky staveb,
b) archeologické výkopy,
c) umísťování skládek a deponování odpadků mimo místa již dříve k tomu
určená, nebo o zavážení lomů či pískoven,
d)
umísťování
tábořišť,
zřizování
stanových
rekreačních
táborů,
autocampingů a jiných rekreačních nebo sportovních zařízení a pořádání
sportovních akcí a jiných akcí,
e) umísťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení
(3) Jen po projednání s orgány státní ochrany přírody mohou příslušné
orgány a organizace vydat potřebná rozhodnutí nebo učinit opatření, jde-li
o
a) užívání lesních nebo zemědělských pozemků k jiným účelům,
b) změnu hranic lesního půdního fondu a zemědělského půdního fondu,
odnímání pozemků lesnímu půdnímu fondu nebo zemědělskému půdnímu fondu a
zalesňování pozemků vyňatých ze zemědělského půdního fondu.
c) rozhodnutí vodohospodářská.
(4) V intravilánech obcí je souhlas podle odst. 2 písm. a) nutný jen k
odstranění staveb a ke změnám staveb, přesahujícím dvě nadzemní podlaží, ke
změnám staveb a udržovacím pracím, kterými se mění vnější vzhled objektů
lidové architektury a kulturních a historických staveb, ke stavbám (změnám
staveb) rekreačních chat, rekreačních domků a ke změnám na rekreační
chalupy. 2)
(5) Rozvoj zemědělské výroby v oblasti se uskutečňuje na základě
komplexních plánů rozvoje zemědělství, včetně úprav pozemků se stromy a
křovinou vegetací pro jednotlivé územně správní celky, vypracovaných ve
spolupráci s krajským orgánem státní ochrany přírody se zvláštním zřetelem
na zachování biologických a estetických hodnot oblasti a na zájmy ochrany a
využití zemědělského půdního fondu.
(6) Orgán státní ochrany přírody uplatňuje požadavky při tvorbě
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lesních
hospodářských
plánů,
vyjadřuje
se
ke
zpracovanému
lesnímu
hospodářskému plánu a podává prostřednictvím ministerstva žádost o
vyhlášení lesů zvláštního určení.
§ 3
Ochranné pásmo
V obcích (osadách), jejichž intravilánem prochází hranice oblasti,
tvoří jejich intravilán ochranné pásmo, na které se ve věcech územního
plánování hledí, jakoby leželo v oblasti.
§ 4
Výkon státní ochrany přírody v oblasti
(1) Výkon státní ochrany přírody v oblasti přísluší Jihomoravskému
krajskému národnímu výboru, který v dohodě s ministerstvem učiní
organizační opatření k zajištění odborné správy oblasti a v dohodě s ním
vydá statut oblasti.
(2) Řízení a dozor ve věcech státní ochrany přírody vykonává na území
oblasti ministerstvo.
Obecná ustanovení
§ 5
(1) Dbát poslání oblasti je povinností všech orgánů a organizací,
které na jejím území působí, jakož i každého občana, který se v ní zdržuje.
(2) Ve věcech, které se dotýkají oblasti a nejsou uvedeny v § 2,
rozhodují orgány státní správy s ohledem na poslání oblasti v dohodě s
příslušným orgánem státní ochrany přírody.
(3) Obdobně postupují orgány a organizace, které v oblasti činí
vlastní opatření k ochraně ovzduší, vody, půdy, vegetačního krytu, ryb,
zvěře a jiného volně žijícího živočišstva nebo opatření proti nadměrnému
hluku.
§ 6
(1) Jiný způsob ochrany území nebo objektů nacházejících se uvnitř
oblasti, nebo jejího ochranného pásma, není dotčen ustanoveními čl. 2 a
řídí se podmínkami zvlášť stanovenými pro tato území nebo objekty. 3)
(2)
Na
územích,
na
která
se
vztahuje
působnost
federálního
ministerstva obrany a federálního ministerstva vnitra, se uplatňují
hlediska obrany státu a ostrahy státních hranic ve smyslu zvláštních
předpisů. 4)
(3) Vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem ležícím v
oblasti nejsou rovněž zřízením oblasti dotčeny.
§ 7
(1) Mapy, v nichž je zakresleno území oblasti, jsou uloženy na
ministerstvu, ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, u
Jihomoravského krajského národního výboru, u Krajského střediska státní
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památkové péče a ochrany přírody v Brně, u Okresních národních výborů v
Hodoníně, Uherském Hradišti, Gottwaldově a u všech dotčených městských a
místních národních výborů.
(2) Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.
Ministr:
Doc. dr. Klusák, CSc., v.r.

Příl.
Vymezení hranice chráněné krajinné oblasti "Bílé Karpaty"
Hranice oblasti začíná na křižovatce hranice mezi Slovenskou
socialistickou republikou a Českou socialistickou republikou se silnicí
Skalica-Sudoměřice, na katastrálním území obce Sudoměřice v okr. Hodonín v
kraji Jihomoravském. Od tohoto bodu pokračuje směrem severovýchodním po
silnici přes Sudoměřice do obce Petrov, kde na křižovatce shora uvedené
silnice s železniční tratí Skalica-Strážnice odbočuje po této trati směrem
severovýchodním a vede po ní až do Strážnice. Na východním okraji obce
Strážnice přechází hranice ze železniční trati na silnici StrážniceTvarožná Lhota, prochází touto obcí a pokračuje po silnici do obce Kněždub,
Hroznová Lhota, Tasov, Hrubá Vrbka a Kuželov. Z Kuželova prochází hranice
oblasti dále po silnici směrem jihovýchodním až ke křižovatce se silnicí
Velká nad Veličkou-Vrbovce. Od této křižovatky pokračuje hranice dále
směrem severním po silnici do obce Velká nad Veličkou a prochází touto
obcí. Na severním okraji obce Velká nad Veličkou pokračuje směrem
severovýchodním po polní cestě přes kótu 310 až k silnici Suchov-Boršice v
okrese Uherské Hradiště. Odtud pokračuje po silnici dále až ke křižovatce
silnici Boršice-Blatnička a od této křižovatky vede severovýchodním směrem
po silnici do Boršic a do Slavkova. Ze Slavkova jde hranice po silnici
směrem na Strání až ke křižovatce s polní cestou Horní Němčí-kóta 289 na
silnici Korytná-Nivnice. Od této křižovatky jde hranice po polní cestě
směrem severním a severovýchodním až ke kótě 283 na silnici KorytnáNivnice. Od této kóty pokračuje hranice dále směrem severozápadním po
silnici Korytná a Nivnice a na jižním okraji obce Nivnice odbočuje směrem
východním po silnici do obce Suchá Loz. Ve středu obce Suchá Loz přechází
hranice ze silnice na potok Bystřička směrem východním a tento potok
sleduje až do obce Bystřice pod Lopeníkem. Uprostřed obce Bystřice pod
Lopeníkem hranice oblasti opouští potok, pokračuje směrem severovýchodním
po polní cestě k hranici katastrů Bystřice pod Lopeníkem-Komňa-Nezdenice v
prostoru lesa Hrabčovína. Odtud dále prochází po polní a lesní cestě směrem
severozápadním až do obce Nezdenice. Z obce Nezdenice pokračuje směrem
severním po silnici do obce Rudice a z Rudic dále po silnici do obcí
Přeškovice, Kladná-Žilín, Luhačovice a Pozlovice. Z obce Pozlovice vede po
polní cestě a lesní cestě směrem severovýchodním do obce Horní Lhota. Od
jižního okraje obce Lhota pokračuje jižním směrem po silnici do obce Dolní
Lhota. Z Dolní Lhoty dále prochází po silnici směrem severovýchodním na
Sehradice, Slopné a Loučku. V obci Loučka z této silnice přechází na potok
Svíborka, který sleduje směrem jihovýchodním až do obce Vlachovice. V obci
Vlachovice přechází na silnici Vlachovice-Lipina-Křekov a tuto sleduje dále
do Valašských Klobouků až ke křižovatce silnice se železnicí Valašské
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klobouky-Horní Lideč. Tuto trať sleduje až k hranici Jihomoravského a
Severomoravského kraje. Od tohoto bodu sleduje směrem jihovýchodním hranici
Jihomoravského
a
Severomoravského
kraje
až
k
hranici
Slovenské
socialistické republiky, která zároveň tvoří jihovýchodní hranici oblasti
až k bodu, kde se křižuje hranice mezi Slovenskou socialistickou republikou
se silnicí Skalica-Sudoměřice na katastrálním území obce Sudoměřice. V
tomto místě se hranice oblasti uzavírá.
Celková rozloha chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty je cca 715 km2.
Vymezení bylo provedeno podle map okresů Hodonín, Uherské Hradiště a
Gottwaldov v měřítku 1 : 50 000.
____________________
1) Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu.
2) Vyhláška FMTIR č. 83/1976 Sb. , o obecných technických požadavcích na
výstavbu ve znění vyhlášky FMTIR č. 45/1979 Sb.
3) Může jít o ochranu opírající se o předpisy různého druhu (územně
plánovací,
horní,
vodohospodářské,
lesnické,
péče
o
zdraví
lidu,
železniční, památkové péče a ochrany přírody, vojenské,bezpečnostní apod.).
4) §21 a 22 zákona č. 40/1961 Sb. , o obraně ČSSR

