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Předměty zájmu práce Terezy Lančové „České stopy v GornéOrjachovici v Bulharsku“ jsou 

v principu dva – 1. (český) cukrovar v GornéOrjachovici v Bulharsku a 2. místní česká 

kolonie. Že spolu obě témata úzce souvisí, je zřejmé stejně, jako že jsou od sebe v principu 

výrazně odlišná. Tak či onak, ani jedna z těchto „českých stop v Bulharsku“ nebyla doposud 

zpracována odpovídajícím způsobem, byť po svém pojednání přímo (a dlouhodobě) volala. 

V tomto ohledu zaplňuje práce T. Lančové další z řady výrazných „bílých míst“ na mapě 

česko-bulharských styků. 

 Upřímně řečeno (a bohužel), jen málokdy se stane, že se vedoucí práce na práci, 

kterou vede, opravdově těší a nemůže se dočkat, až si jí přečte, neboť (po právu) očekává, že 

se o jejím tématu dozví, co neví – a chtěl by vědět. Přesto však existují i výjimky – a práce T. 

Lančové je jednou z nich. Anebo jinak (a zcela otevřeně) – před řadou let jsem na sepsání 

práce o cukrovaru v GornéOrechovici a zdejší české kolonii sám pomýšlel, realizoval jsem i 

jakousi předběžnou výzkumnou sondu na místě – a pak celá věc zapadla. Že text o dané 

tematice vznikl tak za mne v jistém smyslu maže můj vlastní dluh vůči mně samému – a já 

jsem za to autorce práce opravdově vděčný. Můj vděk však není nijak samozřejmý – jeho 

základem je skutečnost, že práce je velmi kvalitní a téma zpracovává komplexně, 

nevynechávaje žádné zásadní zdroje (takže k ní prakticky, kromě drobností spíše technického 

rázu, nemám moc do dodat). 

 Tereza Lančová syntetizuje většinu známých zdrojů k dané problematice (z nichž řadu 

sama, resp. ve spolupráci s K. Christovem také objevila a identifkovala) a na jejich základě 

předkládá práci pojednávající o základních momentech dějin a charakteru 

gornoorjachovického cukrovaru a místní české dělnické kolonie. Činí tak systematicky, 

poctivě a zodpovědně a pro čtenáře vcelku vstřícným způsobem. Oceněníhodná je rovněž 

obrazová příloha, která takříkajíc umožňuje udělat si alespoň rámcovou (vizuální) představu o 



popisovaných fenoménech. Vzhledem k tomu, že na dané téma je T. Lančová aktuálně asi 

největší žijící odbornicí, bylo by domýšlivé pouštět se do kritiky tematické strany její práce, 

tak snad alespoňdva drobné komentářepro další zpracování dané tematiky (v níž, doufám, 

bude T. Lančová pokračovat). Zaprvé: „viz“ se píše bez tečky, jde o tvar (pravda, 

nepravidelně tvořený) rozkazovacího způsobu slovesa „vidět“, nikoli o zkratku. Zadruhé – ve 

svých „Dějinách trampingu“ (1990) zmiňuje Bob Hurikán, že u cukrovaru 

v GornéOrjachovici byla trampská osada („Jedním takovým ostrůvkem v cizím lidském moři 

je trampská osada v GorníOrechovici v Bulharsku“ /str. 199/); myslím, že v rámci Bulharska 

jde o tak pozoruhodnou skutečnost (šlo by o zcela jistě jedinou trampskou osadu v celých 

dějinách země), že by stálose věnovat jejímu ověření, resp. dohledání dalších souvislostí.  

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm „výborně“.  
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