Žijeme na střeše Evropy
O obyvatelích Jankova můžeme říci, že žijí na střeše Evropy. Obcí totiž prochází od severu
k jihu evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. A tak jako ze střechy spadají
dešťové kapky na dvě různé strany, tak v západní polovině katastru obce voda stéká údolí do
Jankovského potoka a s ním putuje až do Severního moře. Naopak z východní, jen nepatrně
skloněné části katastru, se potůčky slévají a v katastru sousední obce Dušejov se vlévají do
Jedlovského potoka, který jejich vody donese až do Černého moře. Tím vrcholem střechy jsou
v katastru obce dva kopce, „Ševcův kopec“ (681 m n. v.) nad obcí, tj. severním směrem
k Opatovu, a „Kopec“ (686 m n. v.) na jih od obce směrem k Milíčovu.
Ves byla založena na mírném svahu, svažujícím se k západu a chalupy byly postaveny po
obou stranách silnice, na horní a dolní straně. Uprostřed dolní strany vyvěrá silný pramen
vody, nad kterým naši předkové postavili obecní studnu, ke které dříve všichni chodili pro
vodu. Odtud voda potrubím pokračuje do obecního rybníka a dál teče svažitým terénem až do
Jankovského potoka. Kdysi dávno mocný proud vody vymlel ve svažitém terénu směrem
k potoku hlubší údolí, které se nyní postupně vyrovnává.

Obecní studna a pohled přes rybník pod studnou do údolí Jankovského potoka (2021)
Prameniště Jankovského potoka se nachází mezi olšinami na pomezí osady Chaloupky
(patřící k Novému Rychnovu) a pod samotou U Matějků (v katastru Vyskytné), ale po
několika desítkách metrů už potůček meandrující mezi mokřadními lukami vstupuje do
katastru obce Jankov. Kdysi v minulosti tvořil přirozenou hranici mezi panstvím pražského
arcibiskupství se sídlem v Červené Řečici a panstvím kláštera Želivského. Jankov byl jednou
z nejvýchodnějších enkláv želivského panství a sousední ves Vyskytná už patřila
arcibiskupství. Pro katastry obou vsí je Jankovský potok dosud hraničním potokem. Cestou
sbírá pramínky, stružky a potůčky z přilehlých svažitých míst a společně s Hejlovkou se vlévá
do Sedlické přehrady u Želiva, to už je z něho docela mohutný tok, který po opuštění
přehrady nese nové jméno – Želivka. Dál tok řeky pokračuje až k soutoku se Sázavou, ta se
pak vlévá do Vltavy a nakonec její vody donese Labe až do Severního moře. Vodní nádrž
Švihov na Želivce se stala zásobárnou vody pro Prahu, a proto byly i v katastru Jankova
vybudovány dvě přírodní čističky na odpadní vody.

Přírodní čistička pod Jankovem a pokračování Jankovského potoka pod čističkou (2021)

Když vystoupáme obcí některou z cest ke „Kalcovýmu křížku“ a ke „skále“ (bývalému
lomu), otevře se před námi terén mírně se svažující k východu. A pak cestou dolů k lesu se
dostaneme do luk, kdysi nazývaných „Jankovsko“, z nichž vytékají drobné stružky a potůčky,
které se v lesních úsecích stékají a pod samotou Váchovna se vlévají do potoka vytékajícího z
„Panských lesů“. Po splynutí s Jedlovským potokem vody putují do řeky Jihlavy, pak do Dyje
a Moravy a nakonec po dlouhé cestě Dunajem vyústí do Černého moře.

Cesta od křížku dolů k lesu a pohled zpátky od lesa na vykukující vrchol „Ševcova kopce“,
kde se opravu můžeme projít po „střeše Evropy“ (2021)

Mapka katastru obce Jankov, kterou prochází evropské rozvodí, s naznačenými vrcholy
Evropské rozvodí v naší oblasti pokračuje od vrchu Křemešník (753 m n. v.) pokračuje
přes katastry obcí Jankov, Opatov, Zbilidy, Šimanov dál k severu a různě se stáčí mezi vrchy.

