
(překlad z němčiny) 
Z výroční zprávy za rok 1904: 
10.dubna 1904 byla v restauraci Fischmühle založena místní sekce Prackovice Horského spolku 
Ústí. Hned se přihlásilo 41 členů. 
Po překonání různých problémů se přikročilo k budování lesní cesty Prackovice - Radejčín, což 
bylo umožněno chvályhodnou podporou ze strany ředitelství Ústecko-teplické dráhy, nadlesního ze 
Stadic a přednosty stanice Radejčín a především finanční podporou zastupitelstva Prackovic. 
Osobním nasazením, které prokázali členové výboru  Ulbrich, Fritsch a Bittner, se dosáhlo povolení 
vést cestu po hraběcím pozemku a pozemku dráhy. Materiálně sekci podpořili pánové Richter a 
Finke z Frážďan a významnou částkou oba litoměřické pivovary. 
Pod dohledem náčelníka a pokladníka šlo dílo rychle kupředu, takže se již 17. července mohla nová 
stezka otevřít. Cesta Prackovice - Radejčín měří 1671 m, opravená cesta na Paraplui-Berg (dnešní 
Doerellova vyhlídka) 586 m a cesta k nádraží Prackovice 285 m, takže celkem 2542 m bylo zčásti 
nově postaveno a zčásti opětovně zprůchodněno. Podle podmínky lesní správy byla část cesty do 
Radejčína ohrazena ostnatým drátem. Pánové Richter, Reinhold a Schams výšeuvedené cesty 
patřičně označkovali a rozcestí opatřili orientačními tabulkami. Lesní cesta a další cesty byly 
pokryty škvárou; pánové Ulbrich, Fritsch, Schubert, Löbel a Jakowetz tam navezli nespočetně fůr. 
Ze zprávy za rok 1905: 
Bylo rozhodnuto pokrýt štěrkem hřebenovou cestu do Dubic přes Paraplui-Berg. Úkol byl z velké 
části splněn, v druhém roce existence sekce se podařilo zprovoznit tuto krásnou cestu, která byla 
doposud jen obtížně průchodná. Pokrytí štěrkem bude dokončeno na jaře následujícího roku. 
Ze zprávy za rok 1906: 
Činnost spočívala ve vylepšování turistických cest, stezka údolím potoka z Prackovic do Radejčína 
byla pokryta škvárou, vyčištěny odvodňovací stružky, atp. Hřebenová cesta k dubickému kostelíku 
byla dále vylepšena, aby zůstávala suchá, byl použit celý vagon škváry. Na přístavním můstku a nad 
prackovickým nádražím byly umístěny tabule s nápisem Sommerfrische Praskowitz (Letovisko 
Prackovice). Na to laskavě uvolnilo prostředky obecní zastupitelstvo. To také přispělo ke zkrášlení 
obce tím, že na náměstí nechalo vysadit řadu lip. 
Ne vše se podařilo splnit, jmenovitě osazení tabule na nádraží Radejčín s nápisem Cesta do 
letoviska Prackovice, vztyčení vlajky na Debusu, zřízení pěšiny na tento kopec nebo vytvoření 
krátké spojovací cesty z Debusu na cestu údolím potoka. 
Sekce Horského spolku měla již 77 členů. 
Ze zprávy za rok 1907: 
 Bylo obnoveno zábradlí můstku přes potok na cestě do Radejčína, na což bezplatně dřevo poskytla 
lesní správa Stadice. Hřebenová cesta do Dubic byla dokončena, čímž vznikla významná trasa pro 
turisty, poskytující téměř po celé své délce krásné výhledy do labského údolí. 
Ctěná ředitelství litoměřických pivovarů Braubürgerschaft a Elbschloßbräu poukázala do poklady 
spolku po 10 korunách, p. J. J. Richter, soukromník ze Zálezel věnoval 10 korun, bodré prackovické 
společenstvo Jungmanschaft věnovalo spolku 6 korun, přebytek z tanečního večírku poskytl 11 K 
85 h. Pan Fridolin Ritschel, obchodník z Prahy, předal pokladníkovi 3 koruny.... 



Z Kafkova průvodce České středohoří, 2. vydání, 1923: 
Prackovice, ves na úpatí Kubačky, hojně navštěvované výletní místo a labská stanice parolodní. 
Hostinec Obstbörse (pokoj 6 Kč), Fischmühle (dobrý hostinec), Koruna (pokoj 10 Kč), restaurace u 
parolodě. Výborné východiště těchto vděčných pochodů. 

1. Kubačka, Kletečná, Milešovka. Ke škole, odkudž vedou zelené značky tzv. Saské cesty (ne sice 
nejkratší, ale nejpůvabnější na svahy Kubačky s pěknými výhled vpravo do labského dolu se 
Zálezly, Deblíkem, Vys. Ostrým, vpravo za řekou Kamýkem (zříc.). Za 12 minut překročíme trať 
teplickou (pramen) a po 8 min. rozcestí; vpravo červené značky k Radejšínu, vlevo dále zelené; 
vozovka vlevo vede na Kubačku, kde Josef II. zamýšlel vystavěti pevnost po způsobu Král. Kamene 
(Königstein). Vyhlídka je zarostlá a proto dále dle zelených značek až ke křižovatce (kříž), kde se 
připojují žluté značky od Dubického kost.; dle těchto podle akátového lesíka ke skvostné vyhlídce 
(viz. str. 85); kdo se vyhne nebo vrátí, jde od kříže první pěšinou vpravo do vsi Kletečné, kamž od 
vyhlídky dojde rovněž za 5 minut. Kdo chce na vrchol Kletečné, jde cestou k Božné 10 min. na 
křižovatku s kaštanovou alejí a touto vlevo na vrchol 3/4 hod. Jinak vsí ke kapli (jednoduchý 
hostinec Jägerhaus) a dále dle zelené značky (vlevo pohled na Kletečnou, vpravo na Jedovinu 
s kaplí), v pozadí na Rudohoří s Kynšperkem a Nakléřovskou kaplí; tak se dojde na Žínskou silnici, 
zde kousek vlevo a po 3 min. cestou vpravo přes silnici Bořislav - Velemín v sedle Paškapole 
zvaném; za 1/2 hod. jsme v Bílce a dále dle modrých značek 3/4 hodiny (viz str. 87) na Milešovku 
(2 3/4 hod.) 
2. Dubický kostelík, Zálezly, Ústí. Dle modrožlutých značek dostihneme kostelíka za 1 hod., 
odkudž možno jíti na Milešovku za 2 3/4 hod. (cesta s bohatými výhledy žlutě značkovaná; 
zkrácení drahou ze stanice Radejšína od Dubického kostelíka 25 min. vzdáleného), přes 
Müllerstein a Chvaly do Ústí (2 1/2 hod.), nebo dle modrožlutých značek přes Stebno za 1 3/4 
hod. do Trmic anebo za 1/2 hod. sestoupit do Zálezlů a odtud dále do Ústí dle str. 106. 
3. Přes Litěchovice do údolí Opárnského nebo na Milešovku viz výše. 

Výňatek z popisu plavby lodí z Litoměřic do Ústí: 

...Za brankou Žernoseckou, když blížíme se vlevo k stanici 
Litěchovice, oblíbenému letovisku, ukrytému v sadech na úpatí Dobrého a Kubačky, rozšiřuje se 
opět napravo dolina Labe k Libochovanům kol dokola sady obklopeným. Vlevo tvoří pozadí vrchol 
Kletečné a spatřují se výše na úpatí Kubačky Dubkovice; míjíce vpravo Libochovany (viz trať I. C) 
s pohledem nazpět, kde se objevuje v pozadí Klapý, blížíme se vlevo k 
Prackovicům (str. 105) již pod samou Kubačkou, na níž Josef II. zamýšlel založiti pevnost 
podobnou Královskému Kameni, dnes Saskému. Podál napravo vystupuje opět zřícenina Kamýk a 
vedle ní vlevo Jordán, vlevo za Kubačkou oba Debusy. Při další plavbě provází nás po pravé ruce 
Deblík se hřbitovem Církvickým. Proti němu objeví se na chvíli Dubský kostelík, pak míjíme pod 
Deblíkem vpravo stanici 
Církvice, u níž údolí labské opět zužuje;....


