Jankovské stodoly a kolny
Při vjezdu do Jankova nás upoutá na spodní straně vsi stavení č. 1, které je v dolní části
směrem do zahrady zakončeno stodolou (velká bílá plocha s vysokým štítem). Zároveň na
horní straně silnice, naproti dopravní značce, stojí osamocena další stodola patřící k č. 17,
kterou dobře vidíme při výjezdu z obce. Janovské stodoly patří k dalším dokladům zdejšího,
už zaniklého, soukromého hospodaření.
Když byly stodoly napěchované sklizeným obilím, na půdách dost sena a sklepy plné
brambor, byli zdejší hospodáři spokojeni. Věděli, že s rodinou i s hospodářskými zvířaty
dobře přečkají do další sklizně. Proto se také snažili, aby neustále zlepšovali hospodářské
zázemí své usedlosti. Když chtěli ve stavení něco zlepšit, vždy dávali přednost stodolám,
chlévům, kolnám, půdě, krovům než obytné části, kde rodina žila.

Vjezd do Jankova – stavení č. 1 s velkou stodolou.

Výjezd z Jankova – stodola č. 17 se sklepem a přístavkem.

Dříve bývaly stodoly součástí každé zemědělské usedlosti. Ty první, dřevěné, vznikaly při
zakládání nové vsi Jankov po třicetileté válce, kdy jeníkovská vrchnost rozparcelovala zdejší
pozemky a dosadila sem nové hospodáře. Při stavbě nového obydlí nezapomínali nájemci
(familianti) ani na budování hospodářského zázemí. Postupem doby se malé dřevěné stodůlky
začaly přestavovat na větší, zčásti už se zděnými pilíři. Po zrušení poddanství v r. 1848 se
bývalí nájemci půdy stali svobodnými hospodáři a víc si hleděli zlepšování svého majetku. I
sklizně úrody byly vyšší, a tak vznikla potřeba větších stodol. Pravý rozmach hospodaření
nastal až v samostatné Československé republice. Po r. 1920, ale zejména po r. 1930 byly
všechny zdejší stodoly přestavěny na zděné, prostorné a vysoké objekty, které byly jak
součástí zemědělské usedlosti, tak i několik stodol bylo postavena na volném prostranství po
okrajích vsi. Byly to stodoly patřící k č. 10, 17 a 22.

Stodola č. 10 na volném prostranství nad horní částí vsi, pohled zepředu od cesty a zezadu od
polí. Zadní přístavek byl postaven v době hospodaření JZD, které zde skladovala umělá
hnojiva.

Stodola č. 22, postavená na volném prostranství za chalupou, byla za JZD přeměněna
v přípravnu krmiva pro dobytek a dozadu byl přistavěn kravín. Naprotí této stodole postavilo
JZD novou stodolu, která však sloužila jako dílna JZD (jedna polovina od průjezdu s vraty) a
k uskladnění některých strojů (druhá polovina).

Každá stodola byla průjezdná a měla dvoje vrata na protilehlých stranách, které
umožňovaly průjezd vozů žebřiňáků s vysoce naskládanými snopy obilí. Bylo to proto, aby
kočí nemusel s velkým nákladem složitě vytáčet nebo couvat. Kočí zastavil s vozem na mlatě
a snopy obilí se shazovaly a ukládaly do postranních plívní (perní), kde čekaly na pozdější
výmlat. Dříve se obilí na mlatě mlátilo cepy, na přelomu 19. a 20. století přišly žentourové
mlátičky, po nich mlátičky na benzínový pohon, a nakonec po zavedení elektřiny do Jankova
v r. 1937 si hospodáři začali pořizovat mlátičky na elektrický pohon.
Do stodol v dolní části vsi hospodáři vjížděli vraty z návsi a přes dvůr vjeli dalšími vraty
do stodoly ve spodní části usedlosti. Zatímco vůz s obilím zůstal stát na mlatě, hospodáři
vyjeli s potahem dalšími vraty do zahrady, kde byl pro tento účel ve svažující se zahradě
zvýšen výjezd.

Pohled na štíty stodol v dolní části obce v předjaří.

Stejný pohled začátkem léta s hladinou rybníčka pod č. 6 a č. 7 s kvetoucími lekníny.

Domy na horní části vsi měly stodoly také umístěné v zadní části usedlosti, ale vzhledem
ke svažitému terénu byly hluboce zapuštěné do země, často střechy stodol spočívaly nízko
nad terénem. Do těchto stodol se vjíždělo zezadu od polí, kde za nimi vedla cesta, z které pak
sjížděli vraty na mlat do stodol. V době žentourových pohonů bylo vyvýšené prostranství nad
stodolou vhodné k umístění žentouru, odkud se pak pohon přenášel a převáděl k mlátičce.

Pohled na stodolu č. 18 v horní části vsi s cestou za chalupami.

Vjezd do stodoly č. 18 z horní strany od polí (později objekt využívalo JZD.)

Pokud hospodář nechtěl, aby mu snopy obilí nebo sláma ve stodole zplesnivěly, nechávaly
se ve zdivu různé průduchy, tvořené vyskládáním zdiva do různých (často ozdobných) tvarů.

Stodola u č. 23 s vyskládanými průduchy ve zdivu.

Stodola s kolnou při hospodářství č. 6 byly do této podoby přestavěny po r. 1935. Do této
zděné stodoly se vjíždělo vraty z návsi přes dvůr a dalšími vraty do uzavřené stodoly, výjezd
byl vraty na zahradu. Přilehlá kolna má dřevěné provýšení, vrata z ní vedou ven k rybníku, ze
dvora je kolna otevřená.

U každé jankovské chalupy bychom našli větší či menší stodolu a kolnu, které bývaly často
i dvě. Pod stodolou byl zpravidla zahlouben sklep, protože obilí a sláma uskladněné nad ním
sklep shora zateplovaly, ze sklepů vedly větrací průduchy. Sklepy nacházíme i pod kolnami,
které sloužily hlavně k ukládání hospodářského nářadí a strojů, půdy nad nimi často jako
seníky. Dneska už stodoly a kolny slouží jiným účelům než k hospodaření, ale svým
prostorem a krytou střechou jsou stále i pro současné majitele dobrým a potřebným zázemím.
Proto jsou také udržovány. Jen menší část stodol zanikla, buď byly zbourány jako nepotřebné,
nebo přestavěny k jiným účelům.

Stodůlka u bývalého hospodářství č. 3 a kolna se stodůlou u č. 10, obojí v dolní části vsi.

Stodůlka u č. 22 postavená do výšky a stodůlka s kolnou u č. 11, pod níž je sklep
s komínkovým průduchem do uličky mezi č. 11 a 24.

V zadní části vsi se do stodol také vjíždělo
zezadu od polí, případně i do kolny, která
uzavírala prostor dvora zezadu. Chalupy tu byly
„nalepené“ jedna na druhou, a tak vidíme vjzezd
do usedlosti č. 23 v blízkosti vjezdu do kolny č.
11. U obou usedlostí už byla část hospodářského
zázemí zbouraná.

K uskladnění sena sloužily půdy nad chlévy a kolnami. Seno se do nich skládalo tzv. vikýři
ve střeše půdy, případně dvířky v prkenném štítě kolny. Takovéto vikýře měla téměř každá
chalupa ve vsi, do současné doby se dochovaly pouze u tří stavení.

Půdní vikýř u stavení č. 22.

Vikýře nad kolnou u č. 11 a nad bývalým chléven u č. 18.

