Vymezení hranice chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty“
Hranice oblasti začíná na křižovatce mezi Slovenskou socialistickou republikou a Českou socialistickou
republikou se silnicí Skalica - Sudoměřice, na katastrálním území obce Sudoměřice v okrese 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 téže trati
směrem severovýchodním a vede po ní až do Strážnice.
Na východním okraji obce Strážnice přechází hranice ze železniční trati na silnici Strážnice - Tvarožná 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
silnic Boršice - Blatnička a dále 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 Korytná - Nivnice. Od této kóty pokračuje hranice dále směrem
severozápadním po silnici Korytná - 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 Hrabčovina. Odtud dále prochází po polní cestě 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
Přečkovice, 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 Klobouky - Horní Lideč.
Z Valašských Klobouků pokračuje směrem severovýchodním po železniční trati Valašské 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 a Českou 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.

