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MARZEBILLA 
Popis 
Marzebilla je malá skalka nacházející se v lesích nedaleko Jelení hory u 
Přísečnice. Jedná se o malý skalní masívek na mýtině, vyčnívající z nevýrazného 
hřbetu resp.terénní vlny. Do severní strany spadá kolmou cca 5m vysokou 
stěnkou, do východní strany cca 3m vysokou. Ostatní světové strany skalky jsou 
chodecky přístupné, pro lezení nezajímavé. Ze skalky se v současnosti nabízí 
hezký výhled na Mědník, Klínovec a Fichtelberg, ale vzhledem k tomu, že 
mýtina je osázená malými smrčky, vezme tento výhled do několika let za své. 
Kdysi na vrcholu stál posed, jehož trosky dodnes leží na úpatí. Skála je tvořena 
pevnou ortorulou s výraznou břidličnatostí, což znamená že zde nalezneme 
spoustu pozitivních chytů s ostrými hranami.  Co se týče lezeckého potenciálu, 
nabízí skalka jen pár lehkých výstupů, kterými si lze zpestřit turistickou 
procházku do zdejších hvozdů.  

Přístup 
 Od rozcestníku bývalé obce Rusová, poblíž přehrady Přísečnice, se vydáme po 
červené značce směrem na Horu sv. Šebestiána. Cesta zprvu vede mezi loukami 
a následně vstupuje do lesa. Zhruba po 2,2km od startu dojdeme na rozcestí v 
lese, kde pokračujeme vlevo stále po červené značce cca 100m k dalšímu 
rozcestí, kde opustíme červenou značku a vydáme se vlevo po lesní cestě. Po 
zhruba 600m dojdeme k dalšímu rozcestí, kde odbočíme po lesní cestě ostře 
vlevo z kopce cca 180m. Šikmo vpravo na mýtině, ve vzdálenosti 70m, je mezi 
stromky možno již zahlédnout kýženou skalku, k níž je třeba dojít již azimutem. 
(Poznámka: V současnosti (r. 2020) je mýtina osázena malými smrčky, takže za 
pár let již skalka z cesty vidět nebude.) 

Pověst o Marzebille 
Marzebilla je bájná postava, duch zdejších hor, divoženka. Podle jednoho 
příběhu žila na hradě Přísečnici, kde se o ní ucházeli urození páni z Hausberku a 
Výsluní. Marzebilla se zamilovala do rytíře z Výsluní, kterého ale jeho sok 
z Hausberku v dnešním Bezručově údolí při rytířském klání zabil. Mladá žena jej 
v prudkém pohnutí mysli proklela a hrad Hausberk se po její kletbě propadl do 
země.  
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1. Pěkná 3 Krátkou stěnkou přes pozitivní chyty. B. Kluc, 6. 12. 2018 
2. Ojíněná hrana 2  Chytovatou hranou. B. Kluc, 6. 12. 2018 
3. Tuok 3 Výrazným koutem, výlez doprava. B. Kluc, 6. 12. 2018 
4. Pilíř zleva 4 Tupou levou hranou pilíře na římsu, kolem smrčku vpravo 

koutkem. B. Kluc, 6. 12. 2018 , (výlezová varianta z římsy přímo podél hrany 
4+, Svinčo 19.4.2020) 

5. Pilíř středem 4+  Stěnkou přímo. Svinčo 19.4.2020, (start ze sedu 5+ SD) 
6. Gotická 5- Přes výklenek stěnkou přímo. Svinčo 19.4.2020, (start ze sedu 5+ SD) 
7. Krátká 3 Stěnkou v pravé části S stěny. B. Kluc, 6. 12. 2018 
8. Traverzová hrana 3 Zcela vpravo traverz rukama po hraně doleva, až na 

vrchol. B. Kluc, 6. 12. 2018 

 

1 

2 
3 

4 
5 

Marzebilla 

6 7 

8 

70m k lesní cestě 

h=5m 


