
Maxovská křížová cesta 

z Horního Maxova 
přes Slovanku 

k Seibtově studánce

Lesy České republiky, státní podnik
V rámci programu 2020 „Zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ Lesy 
České republiky podporují budování a údržbu studánek i pramenišť. 
Současně obnovují kulturní památky a regionálně významné drobné 
stavby v lesích, jakou bezesporu lesní křížová cesta je.
Více na www.lesycr.cz.
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Spolek Patron
Již od roku 1980 se spolek věnuje dokumentování, opravám, ochraně 
a propagaci drobných památek Jizerských hor i jejich podhůří 
a seznamuje veřejnost s kulturou a historií našeho kraje. Za dobu  
své činnosti může spolek vykázat opravy mnoha desítek drobných 
památek. Spolek rovněž vydává zpravidla čtyřikrát ročně spolkový 
časopis a provádí též digitalizaci podkladů, jako například starých 
diapozitivů nebo i zmíněného časopisu. Činnost vyvíjí Spolek Patron 
téměř výhradně formou dobrovolné práce svých členů. O spolku 
se můžete dočíst na internetových stránkách www.spolekpatron.cz .



Vážení turisté a přátelé přírody,
dovolte, abychom Vás pozvali na obnovenou křížovou cestu z roku 
1840, která vede z Horního Maxova kolem rozhledny Slovanka 
k Seibtově studánce. Křížová cesta má 15 zastavení a je dlouhá 500 m. 
V 19. století byla navštěvovaným poutním místem a je zachycena 
i v historických mapách. Již kolem roku 1895 však zanikla a žulové 
sloupy ležely v rozvalinách v lesním porostu. V letech 2010–2013 byla 
rekonstruována nejen cesta, ale i Seibtova studánka. Křížovou cestu 
se studánkou znovu vysvětil P. Pavel Ajchler o první listopadové neděli 
v roce 2013.
Součástí křížové cesty je i krátká naučná stezka se třemi zastaveními. 
První zastavení návštěvníky seznamuje s historií založení Maxova, 
vzniku kapličky a křížové cesty. Druhé je věnováno Seibtově vrchu – 
dnešní Slovance, a myšlence obnovy Maxovské křížové cesty. Třetí 
zastavení se věnuje Seibtově studánce, v níž dle legendy pramení léčivá 
voda. Tabule naučné stezky jsou doplněny o dobové fotografie území.  

Obnova křížové cesty členy spolku Patron

Maxovská křížová cesta je 
zajímavou kulturní památkou 
z první poloviny 19. století. Její 
obnovou chtěl Spolek Patron 
přispět k oživení povědomí 
o minulosti, které bylo 
v důsledku nešťastných 
událostí minulého století 
zpřetrháno.
Na vzniku Maxovské křížové 
cesty se mimo Lesů ČR a Spolku 
Patron podílely Město Lučany 
nad Nisou a Krajský úřad 
Libereckého kraje.
Obrázky pro zastavení namaloval 
Pavel Koňařík z Hejnic, 
kříže vykoval kovář David 
Hanko z Bílého Potoka, 
plechové tabule s obrázky 
a kříže připevnil na sloupy 
Rostislav Dvořák z Nové Vsi 
nad Nisou v roce 2013. 

Mapa stabilního katastru (1843) s již vyznačenou Maxovskou křížovou cestou
Vysvěcení cesty první listopadovou neděli 2013




