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Wojcieszyce – domy przysłupowe

Wieś położona w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jej górna część wcina się w Wyso-
czyznę Rybnicy, natomiast dolna leży w Obniżeniu Sobieszowa i Cieplic. Za-
budowania wsi ciągną się ok. 4,4 km na wysokości 350-410 m n.p.m. W połowie 
długości wieś przecina główna droga  nr 3 Jelenia Góra – Jakuszyce. Budowa 
geologiczna wsi jest bardzo zróżnicowana. Wojcieszyce to z pewnością jed-
na z najstarszych wsi Kotliny Jeleniogórskiej. Pierwsze wzmianki pochodzą 
z 1305 r w księdze uposażeń biskupa wrocławskiego. Od 1973 r wieś stała się 
częścią składową gminy Stara Kamienica.
Domy przysłupowe (niem. „Umgebindehaus”, po czesku „podstavkovy dům”) 
mają swoje źródła w budynkach powstających na przełomie XV-XVI wieku. Roz-
kwit tego typu budownictwa nastąpił w XIX wieku. Technika budowania 
domów opierała się na konstrukcji zrębowej i szachulcowej. Izba zrębowa 
została dodatkowo otoczona stojącymi „przy (niej) słupami”, na których 
spoczywa górna kondygnacja lub więźba dachowa. Właśnie ta konstruk-
cja podtrzymująca to przysłupy, którym ten typ budownictwa zawdzięcza 
swoją nazwę. W ciągu wieków ta niezwykła architektura rozwijała się na-
dal i dopasowywała do nowych potrzeb. Kolejne pokolenia budowały więc 
domy mniejsze, większe, wąskie, szerokie, proste i o charakterze reprezenta-
cyjnym. Nie ma więc „typowego” domu przysłupowego – każdy z nich jest 
na swój sposób unikatem. Dom przysłupowy to budynek z częścią mieszkal-
ną i gospodarczą. Prostą bryłę tworzą najczęściej dwie kondygnacje i dach 
dwuspadowy, czasem z naczółkami, rzadziej mansardowy. Mieszanej funkcji 
odpowiada mieszana konstrukcja. Genezę „przysłupów”, przekonywująco 
wyjaśnia hipoteza wiążąca to rozwiązanie z rozwijającym się tu w mini-
onych wiekach chałupniczym tkactwem. Pracujący warsztat tkacki sytu-
owany w największej izbie, wywoływał znaczne wibracje, co przy jednolitej 
konstrukcji zagrażałoby statyce budynku. Ciekawą cechą tego budownictwa 
była jego uniwersalność, wręcz demokratyczna powszechność.

Wojcieszyce – podstávkové domy

Obec se nachází v Jeleniogórské kotlině, její horní část  zasahuje do Rybnické 
vrchoviny, zatímco dno leží v obcích Sobieszów a Cieplice. Zástavba obce se 
táhne v délce přibližně  4.4 km v nadmořské výšce 350 - 410 m. V polovině 
obci protíná ji hlavní silnice č. 3 ve směru Jelenia Gora - Jakuszyce. Geolo-
gická stavba obce je velmi rozmanitá. Wojcieszyce jsou jednou z nejstarších 
obcí Jelenigórksé kotliny. První písemné zmínky se datují rokem 1305, a po-
cházejí z úřední knihy vratislavského biskupství. Od roku 1973 se ves stala 
součástí obce Stara Kamienica.

Podstávkové domy (německy: „Umgebindehaus“, polsky: „ Domy Przy-
słupowe „), mají své kořeny v budovách, které vznikaly na přelomu patnác-
tého a šestnáctého století. K rozkvětu výstavby tohoto typu došlo v deva-
tenáctém století. Technika budování těchto domů byla založena na roubené 
a hrázděné konstrukci. Světnice srubového tipu byla dále obehnána dřevěný-
mi trámy „tvořící tzv. podstávku“, na niž spočívalo horní patro a krovy. Právě 
tato podpěrná konstrukce tvořící podstávku je původcem názvu této stavební 
techniky. V průběhu staletí se tato unikátní architektura rozvíjela a přizpů-
sobovala novým potřebám. Další generace tak stavěli buď menší, užší, širší, 
rovné nebo reprezentativní domy tohoto tipu. Neexistuje tedy žádný „typic-
ký“ podstávkový dům - každý z nich je unikátní svým vlastním způsobem. 
Podstávkový dům je stavbou s částí obytnou a hospodářskou. Jednoduché 
bloky většinou tvoří dvě patra se sedlovou střechou, postupem času vybavené 
polovalbou, méně často šikmými stropy. Smíšené funkci odpovídá také smí-
šená konstrukce. Genezi „podstávky“ vysvětluje přesvědčivě hypotéza, která 
toto řešení spojuje s rozvíjejícím se tkalcovstvím, kterým se obyvatelé těchto 
chalup v minulých stoletích živili. Tkalcovská dílna se stavem byla umístěna 
v největší místnosti, což působilo značné vibrace, které by v případě že by 
stavba sestávala z jednolité konstrukce, mohly ohrozit statiku budovy. Zají-
mavou vlastností tohoto objektu je jeho demokratická univerzálnost.
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