Vymezení hranic chráněné krajinné oblasti Beskydy
Hranice oblasti vychází z místa, kde silnice Lysá pod Makytou-Střelná kříží hranici se SSR. Vede
k západu po této silnici přes obec Střelnou k obci Horní Lideč. V místě železničního podjezdu před
Horní Lidčí přechází na těleso železnice, vede dále po železniční trati k severu přes Lidečko, Lužnou,
Valašskou Polanku až do Ústí a odbočuje po státní silnici východním směrem do obce Janová. Zde
severním směrem pokračuje po místní komunikaci až do Hořenska a dále polní cestou se žlutou
turistickou značkou kolem samoty U Krošenků, U Maršálů a U Karolů až ke křižovatce s červenou
turistickou značkou, po níž se obrací k severu až pod Vsacký Cáb (kóta 842).
Odtud (severozápadním směrem) pokračuje lesní silničkou k Dušné, zde navazuje na silnici ze Vsetína
a vede po ní zhruba severním směrem přes Malenov, Bošovou a Baslov do Chlévska a přechází na
silnici vedoucí po severním okraji přehrady Bystřička až k cestě směřující severovýchodním směrem
k obci Velká Lhota. Asi 0,2 km před touto obcí odbočuje k severu lesní cestou do Střítěže, odtud vede
východním směrem po silnici do Vídče. Zde se obrací cestou k severu až k řece Rožnovské Bečvě, po
níž pokračuje asi 0,75 km proti proudu ústí Starozuberského potoka. Přechází na tento potok, vede
po něm k severu až ke kótě 394, pokračuje po silničce do Zubří a dále západoseverozápadním
směrem přes Randůsky, Porubky, severním okrajem Zašové, Pod Žernovým a přes Jehličnou do obce
Krhová, kde navazuje na státní silnici Valašské Meziříčí-Hodslavice.
Po této silnici vede k severu. V místě, kde silnice křižuje těleso železnice, přechází hranice na toto
těleso a pokračuje po něm směrem východním přes Mořkov, Veřovice a Bordovice až k Frenštátu,
kde u železničního mostu přechází na tok řeky Lubiny, který sleduje k jihu cca 1 km.
Pokračuje po silnici vedoucí jižním směrem přes Buzkovice a cca po 0,5 km se lomí k východu po
silnici "Solarka" do Trojanovic přes Na Bystrém, Na Pekliskách až k dřevěnému kostelíčku v Kunčicích
pod Ondřejníkem.
Od kostelíčka vede východním směrem po modré turistické značce k silnici Čeladná-Hamry, kterou
sleduje jižním směrem cca 1,5 km až k lesní cestě, po níž pokračuje k severovýchodu přes Horačky do
Ostravice, dále po Sepetném potoce a po lesní cestě, vedoucí zhruba severním směrem západně od
kóty Ostrá hora (783 m) přes Straškov a Na Satině do Malenovic.
Odtud vede k severu silničkou k Lubnu, a dále po silnici k východu přes Husinec do Pražma, kde
přechází na silnici k Vyšším Lhotám. V místě, kde tato silnice křižuje potok Hlisník, odbočuje hranice
na cestu ke kótě 463 a odtud do Komorní Lhotky. Z Komorní Lhotky vede k severu po silnici na
Hnojník, z níž asi po 300 m uhýbá k východu po silničce do Porub a Smilovic. Ze Smilovic pokračuje
k jihu do Kopanic, odtud k východu přes Guty do Oldřichovic, dále Podgruň a přes kótu 419 stále
jihovýchodně přes Do Olše a Do řepy na Milíkov, Bílkov a Bocanovice. Jižně od Bocanovic přechází na
železniční trať, kterou sleduje jihozápadním směrem cca 1 km. Zde u železničního přechodu přechází
na lesní cestu, vedoucí přes Skalku, hájovnu Kyčeru a obec Šance až k hranici se SSR, kterou sleduje
přes Sulov, Bumbálku a Makytu k výchozímu bodu.

Vymezení bylo provedeno podle mapy 1 : 50 000 (mapy okresů).
Odpovídá vymezení Chráněné krajinné oblasti v územním plánu rajónu Beskydy.
Celková rozloha CHKO Beskydy je 1,160 km2.

