
Tip na výlet s d ětmi - šumavské slat ě 
Rašeliniště jsou v centrální části Šumavy nazývány slatě. Vznikla na 
přelomu poslední doby ledové a doby poledové (zhruba před 9.000 - 
10.000 léty), pro svůj vznik nalezla rašeliniště na Šumavě ideální 
podmínky: mělké pánve, sedla a mírné svahy na náhorní parovině 

Šumavských plání, velmi chladné a vlhké podnebí, dostatek pramenišť a málo propustný 
horninový podklad pod zvětralinovým pláštěm.  
  

 

1) Jezerní slať – parkoviště u silnice 

Nachází se na půli cesty mezi Kvildou a Horskou Kvildou. Od parkoviště u silnice vede 
přístupová cesta ke 120 m dlouhému povalovému chodníku.  
U vstupu stojí dvoupatrová dřevěná rozhledna, s výhledem na celou slať a protilehlý Antýgl. 
Na Jezerní slati byla naměřena historicky nejnižší teplota v České republice. 
Cesta autem: 20 km, 22 min. Cíl: Kašperské Hory -> Rejštejn -> Horská Kvilda -> cca 3 km za 
Horskou Kvildou je parkoviště u silnice. (GPS 49°2'21.469"N, 13°34'41.408"E) 

2) Chalupská slať – parkoviště u silnice 

Nachází se 1 km severně od Borových Lad v nadmořské výšce 950 m, rozloha slati je 137 ha. 
Chalupská slať patří do I. zóny Národního parku Šumava. Na okraji se v minulosti těžila 
rašelina. 
Cesta autem: 28 km, 30 minut. Cíl: Kašperské Hory -> Rejštejn -> Horská Kvilda -> Kvilda -> 
Františkov -> cca 1 km před Borovými Ladami je parkoviště, kde můžete zaparkovat  
(GPS 48°59'44.07"N, 13°39'16.335"E). Dojdete kousek pěšky k infocentru a odtud můžete 
nastoupit na naučnou stezku, která vede po 260 metrů dlouhé poválkové cestě.   

3) Tříjezerní slať – procházka 3 km tam a 3 km zpět 

Nachází se 3 km severozápadně od Modravy v nadmořské výšce 1062 m a je pojmenována 
podle 3 rašelinných jezírek z nichž největší je o rozloze 7 arů a přes 2 m hluboké.  
Cesta autem: 17 km, 20 minut. Cíl: Kašperské Hory -> Rejštejn -> Srní -> Rokyta (GPS 

49°3'43.901"N, 13°30'8.396"E), kde můžete zaparkovat.  
Z Rokyty vede značená asfaltová stezka, po 3 km pěší chůze dojdete ke slati. Slatí se prochází 
po povalovém chodníčku a je zde naučná stezka vysvětlující vznik i vývoj této slati.  
 



Mapka k šumavským slatím 

1) Jezerní slať – parkoviště u silnice 
2) Chalupská slať – parkoviště u silnice 
3) Parkoviště na Rokytě – odtud cesta 2,6 km na Tříjezerní slať 


