
14. Park u Baziliky minor Navštívení Panny Marie 

 

Na severozápad od města Frýdku, na mírném návrší zvaném Vápenky, byla postavena mezi 

léty 1740 až 1777 velkolepá pozdně barokní dvouvěžová stavba monumentálního poutního 

chrámu. Ten byl postaven na místě, kde podle pověsti v polovině 17. století nalezli dělníci 

při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku 

1665 vytesat František Eusebius z Oppersdorfu. Jisté však je, že od poloviny 17. století 

do Frýdku přicházelo množství poutníků, kterých po vybudování dřevěné kaple nad sochou 

roku 1706 stále přibývalo. 

 

 
1. Dobová pohlednice s vyobrazením pouti k chrámu. 

 

Aby měli poutníci kde si odpočinout, byl chrám obklopen výsadbou stromů. Byla to 

jednoduchá parková úprava – několik řad stromů, které v určitých rozestupech zhruba 

kopírovaly půdorys kostela. Areál byl pak ještě doplněn v letech 1876 – 1877 čtrnácti 

kapličkami křížové cesty a kaplí Srdce Páně zvané Římská z roku 1880-1882. Areál tak získal 

svou dnešní podobu.  

 

Stromy, které byly poškozeny nebo dožívaly, byly v průběhu let doplňovány mladšími 

výsadbami ve stejném duchu. Byly použity většinou domácí dřeviny – lípy, javory, jasany, 

z cizích dřevin zde byl vysázen jírovec maďal. 

 

V druhé polovině dvacátého století areál chátral, a to včetně zde rostoucích dřevin. Celý 

charakter místa však nejvíce narušila výstavba obytných panelových domů v bezprostřední 

blízkosti areálu a parku. 

 

V několika minulých letech probíhala rozsáhlá rekonstrukce areálu, která byla kompletně 

dokončena úpravou parku v roce 2011. Byly odstraněny staré a nemocné stromy a nahrazeny 

novou výsadbou, vybudovány nové chodníky a veřejné osvětlení, byly zde umístěny nové 

lavičky a moderní pítko. Park byl z důvodu ochrany areálu oplocen, ale v průběhu dne je 

přístupný veřejnosti. 

 



 

Identifikace: 

Katastrální území:   Frýdek 

Pozemky parc. č.:   232, 233, 239/67 (malá část) 

Celková současná výměra:  1,03 ha 

GPS středu parku:   49º41'24", 18º20'49" 

Ulice:     Mariánské náměstí, 2. května , Maryčky Magdonové 

Vlastník a správce:   Římskokatolická farnost Frýdek 

 

 

 
2. Průčelí chrámu od Mariánského náměstí. 



 
3. Sochařská výzdoba ve směru k Mariánskému náměstí. 

 

 
4. Kaple v parku zvaná Římská. 



 
5. Při rekonstrukci venkovních ploch areálu bylo několik převážně starých a nemocných 

stromů odstraněno, zlepšila se tak možnost vidět celou stavbu chrámu. 

 
6. Mohutné jasany podél okraje parku byly většinou ponechány. 



 

 
7. Po obvodu parku je čtrnáct kapliček křížové cesty. 

 
8. Pohled do interiéru parku. Okolo chrámu byly ponechány tři řady stromů. 

 



 
9. Součástí úpravy bylo i moderní pítko. 

 
10. Část dlažeb je provedena z říčních valounů, dříve ve Slezsku běžný druh úpravy. 


