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7657/74
Výnos
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 3.května 1974
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Slavkovský les",
rozprostírající se v Západočeském kraji na území okresů Cheb,
Karlovy Vary, Sokolov a Tachov
Ministerstvo kultury v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a
orgány a po projednání se Severomoravským krajským národním výborem stanoví
podle §8 odst. 2 a §9 zákona č. 40/1956 Sb. , o státní ochraně přírody:
Čl.1
Vymezení a poslání oblasti
(1) Území vymezené v příloze tohoto výnosu se prohlašuje za chráněnou
krajinnou oblast "Slavkovský les" (dále jen "oblast").
(2) Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích
typických znaků, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené prostředí, které by
svými přírodními ozdravnými vlivy a příznivými geopsychickými podmínkami
všestranně napomáhalo komplexní lázeňské péči, lékařsky usměrněné rekreaci
pracujících a účinně zajišťovalo zachování a neporušenost přírodních
léčivých zdrojů; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové
utváření, včetně vodních toků a ploch, všechny fenomény minerálních pramenů
a přírodních léčivých zdrojů, 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.
Z
hlediska
hospodářského
je
oblast využívána především zemědělsky a lesnicky. Další rozvoj této
činnosti není zřízením této oblasti dotčen.
Čl.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:
1. Vodní, lesní a zemědělské hospodářství, průmysl, doprava, výstavba a
rekreace provádějí se v souladu s posláním oblasti; za tím účelem jsou
pořizovány, zpracovávány, projednávány a revidovány územní plány a vydávána
územní rozhodnutí v dohodě s ministerstvem kultury ČSR.
2. Součinnost s ministerstvem kultury ČSR je nutná také při předprojektové
a projektové přípravě báňských, průmyslových, inženýrských, dopravních,
zemědělských, lázeňských, bytových a občanských staveb, včetně objektů
sloužících k rekreaci, sportu a turistice.
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(2) Jde-li však o:
1. geologický průzkum (s výjimkou vyhledávací etapy) nebo o těžbu
nerostných surovin nebo rašelin mimo již provozované těžební prostory,
2. archeologické výkopy,
3. stavby a stavební práce všeho druhu, včetně demolic,
4.
umísťování
tábořišť,
zřizování
stanových
rekreačních
táborů,
autocampingů a jiných rekreačních nebo sportovních zařízení,
5. umísťování skládek a deponování odpadků mimo místa již dříve k tomu
určená, anebo o zavážení lomů či pískoven,
6. umísťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení
7. užívání lesních nebo zemědělských pozemků k jiným účelům,
8. změnu hranic lesního a zemědělského půdního fondu, odnímání pozemků
lesnímu nebo zemědělskému hospodářství a zalesňování nelesních půd, mohou
příslušné orgány a organizace vydat potřebná rozhodnutí nebo učinit
opatření jen se souhlasem odboru kultury Západočeského krajského národního
výboru. přírody.
(3) Lesní hospodářské plány a projekty pozemkových úprav musí být
vypracovány v součinnosti s odborem kultury Západočeského krajského
národního výboru, případně s odborem kultury příslušného okresního
národního výboru.
(4) V intravilánu obcí je souhlas podle bodu (2) nutný pouze k
demolicím a stavbám přesahujícím dvě podlaží a ke stavebním pracím, kterými
se mění vnější vzhled objektů se zachovanými znaky lidové architektury a
objektů historických.
(5) Stromy, které rostou mimo les a na něž se vztahuje vyhláška č.
89/1956 Sb., o ochraně stromů rostoucích mimo les, ve znění vyhlášek č.
154/1968 Sb. , č. 142/1969 Sb. , považují se za registrované podle §4 odst.
1 písm. d) této vyhlášky.
(6) Nedojde-li k dohodě na úrovni okresních národních výborů a
krajského národního výboru, budou vzniklé rozpory řešeny na meziresortní
úrovni.
Čl.3
Ochranné pásmo
V obcích (osadách), jejichž intravilánem prochází hranice oblasti,
tvoří celý jejich intravilán ochranné pásmo, na které se ve věcech územního
plánování hledí, jakoby leželo v oblasti.
Čl.4
Správa oblasti
(1) Řízení a dozor ve věcech státní ochrany přírody vykonává na území
oblasti ministerstvo kultury.
(2) Provádění státní ochrany přírody v oblasti přísluší ministerstvu
kultury a Západočeskému krajskému národnímu výboru.
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(3) Západočeský krajský národní výbor učiní v dohodě s ministerstvem
kultury organizační opatření k zajištění odborné správy oblasti a v dohodě
s ním vydá statut oblasti.
Obecná ustanovení
Čl.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 týkají oblasti, rozhodují orgány státní správy
s ohledem na poslání oblasti, a to v dohodě s odborem kultury Západočeského
krajského národního výboru, případně s odborem kultury příslušného
okresního národního výboru.
(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.
Čl.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.
Může
jít o ochranu opírající se o předpisy různého druhu (územně plánovací,
horní, vodohospodářské, lesnické, železniční, památkové, vojenské, o
ochraně a rozvoji léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů apod.). Na
úseku státní ochrany přírody byla dosud zřízena a zvláštními podmínkami
zajištěna v obvod oblasti tato chráněná území: Kladské rašeliny, Křížky,
Planý vrch, Pluhův bor, Smraďoch, Vlček, Svatošské skály, Šemická skála,
Homolka.
(2) V územích označených vojenskou správou, která jsou součástí
oblasti, je nutno k navrhovaných změnám vyžádat souhlas i od vojenské
správy a současně stanovit způsob jejich provedení. Zájmová území vojenské
správy nejsou zřízením oblasti dotčena.
(3) Vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem ležícím v
oblasti nejsou rovněž zřízením oblasti dotčeny.
Čl.7
(1) Mapy, v nichž je zakresleno území oblasti, jsou uloženy v
ministerstvu kultury, ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v
Praze, u Západočeského krajského národního výboru, u Krajského střediska
státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni u Okresních národních
výborů Chebu, Karlových Varech, Sokolově a Tachově a u všech dotčených
místních národních výborů.
(2) Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.
Ministr:
Doc. Dr. Klusák, CSc., v.r.
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Příl.
Vymezení chráněné krajinné oblasti "Slavkovský les" (popis hranic)
Chráněná krajinná oblasti zaujímá geografický region pohoří Slavkovský
les a přiléhající část Tepelské plošiny. Jádrem oblasti je lesnatý horský
prostor nejvyšší části Slavkovského lesa, tvořící současně přírodní a
krajinné zázemí nejvýznamnějších západočeských lázní.
Hranice oblasti probíhá od města Karlovy Vary na jihozápad po silnici
přes Tuhnice nad žel. zastávku Doubí, od níž sbíhá do obce Doubí k
silničnímu mostu přes Ohři a dále do Tašovic. V Tašovicích se hranice
odklání od silnice na polní cestu k samotě Stahlův dvůr a dále po lesní
cestě do lesního celku Ve Skalkách až k horní hraně údolí Ohře. Hranice
dále postupuje po horní hraně údolí na západ (po hranici okresů Karlovy
Vary a Sokolov) k Šibeničnímu vrchu u Lokte a dále po silnici do Lokte. Po
průchodu Loktem se na jižním okraji města hranice odklání k jihu a prochází
po polní cestě přes osadu Dvory do Nadlesí. Z Nadlesí sleduje hranice
polní, později lesní cestu k myslivně v Třídomí a pokračuje po lesní cestě
jižně od vrchu Chrudim (Krudum) do osady Milíře. Z Milířů hranice postupuje
po silnici do údolí Lobezského potoka a dále po silnici do Lobzy. Po
průchodu osadou Lobzy pokračuje po silnici do Březové. Z Březové sleduje
hranice oblasti státní silnici do Chebu až ke křižovatce u Kamenného Dvora,
odkud přechází po silnici do Mokřiny a dále přes osadu Těšov a samotu Na
Růžku na křižovatku na státní silnici Cheb-Plzeň. Tuto silnici sleduje
hranice oblasti k žel. podjezdu východně od Horního Žandova, kde se přimyká
k žel. trati Cheb-Plzeň až k žel. stanici Lázně Kynžvart. Odtud hranice
oblasti přechází na silnici Stará Voda, Valy až ke dvoru Lískovec, odkud
opět sleduje žel. trať až k mostu jeden km jihovýchodně od žel.stanice M.
Lázně, přechází na silnici M.Lázně-Chodová Planá a probíhá po silnici až k
odbočce na Dolní Kramolín (u rybníka Regent). Další průběh hranice oblasti
sleduje polní cestu přes Kamenný vrch do osady Vyškov a po silnici přes
Michalovy Hory, Boněnov, Bezvěrov a Mrázov do města Teplé. Z města Teplé
vede hranice oblasti po silnici přes Otročín, Brť, Krásné Údolí,
Odolenovice, Přílezy, Česky Chloumek, Javornou, Rybničnou a Pilu do Kolové.
Z Kolové hranice odbočuje po silnici podél Vítkova vrchu k samotě Na
Rybníce a přes Olšová Vrata na státní silnici K.Vary-Praha. Po této silnici
probíhá k Andělské Hoře. U Andělské Hory se odklání od státní silnice k
severu a po silnici přes Andělskou Horu, Šemnici a Sedlečko sbíhá do údolí
Ohře. Údolím Ohře proti tomu vede do K. Var, kde se hranice chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les uzavírá.
Celková rozloha chráněné krajinné oblasti činí asi 640 km2.
Vymezení je provedeno podle základní mapy ČSSR 1 : 50 000 okresy Cheb,
K. Vary, Sokolov, Tachov.

