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Jak se rodí klášter
Bosé karmelitky obnovují zchátralý statek
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Místo navrácené 
v restitucích bylo 
v hrozném stavu.

Jsme komunita bosých karmelitek Řádu nejblahoslavenější Panny 
Marie z hory Karmel. Žijeme kontemplativním způsobem života 

v papežské klauzuře, naším posláním je modlitba a oběť na úmysly 
církve a celého světa, za spásu všech lidí. Lidé se na nás mohou 

obracet s prosbou o přímluvnou modlitbu na jejich úmysly.

V roce 2005 se naše komunita rozhodla hledat vhodnější místo 
pro svůj život, protože v klášteře na Hradčanském náměstí měla 

k dispozici jen velmi malou zahradu (budova byla původně 
koncipována pro jiný řád – bez papežské klauzury) a v okolí narůstal 
hluk. V roce 2018 jsme koupily bývalý zemědělský statek v Drastech 

na Praze-východ, kam jsme se na začátku roku 2020 přestěhovaly 
a klášter s kostelem na Hradčanském náměstí jsme předaly našim 
bratřím, bosým karmelitánům. V Drastech tak začalo vznikat nové 

duchovní centrum, které bude sloužit částečně nám jako klášter, 
částečně veřejnosti. S tímto často „dobrodružným“ procesem bychom 

vás chtěly seznámit…

jak se rodí klášter Drasty

Začátky v Drastech
Vyšehradská kapitula, od  které jsme pozemek zakou-
pily, obdržela zemědělský dvůr v Drastech v restitucích 
v roce 2015. Místo bylo v hrozném stavu a mnozí již 
nevěřili, že ho bude možné obnovit. Vypadalo to, že 
se kdosi rozhodl udělat z Drast jednu velikou skládku, 
která později zarostla náletovými dřevinami. Jelikož 
jsme pražský klášter prodaly našim bratřím bosým 
karmelitánům nekomerčně, bylo od začátku jasné, že 
získané finance na  obnovu celého areálu stačit nebu-
dou.  Proto jsme od  roku 2018  začaly jezdit do  Drast 
na  brigády. Zpočátku samy, později jsme začaly orga-
nizovat i velké brigády.

Stavba kláštera v Drastech z ptačí perspektivy (březen 2022)

Počáteční brigády v areálu statku. 
Dole: původní stav nemovitostí 
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Pomáhat nám přijížděli 
(a dosud přijíždějí) 
jednotlivci, rodiny i velké 
skupiny všech věkových 
kategorií.

Z houštiny plné 
dvoumetrových 
kopřiv se stala 
louka s ovocným 
sadem.

„Intenzivní“ brigády
Po  letech ve velmi uzavřeném městském prostoru jsme se do ven-
kovních prací pustily s  velkým nadšením. Když se dnes ohlížíme 
zpátky, vidíme, jak až zázračně nás Bůh posiloval. V prvních měsí-
cích bylo naší hlavní činností nakládání kontejnerů odpadem – cel-
kem jsme jich nechaly odvézt asi 70. Pak přišla na  řadu likvidace 
rozsáhlého neprostupného pralesa – křovinořezy a motorová pila se 
staly nutnou výbavou. Některé sestry se také naučily jezdit s trakto-
rem a s nakladačem – bobcatem.

Mezi další činnosti patřilo zprůchodňování podzemních štol 
za účelem opětovného odvětrávání starých budov, čištění cihel ze 
zdemolovaných budov, čištění lesa, obnova veřejného lesoparku 
a sázení stromů a keřů. Postupně se zapojovalo čím dál víc dobro-
volníků, s nimiž jsme po polední modlitbě trávily příjemné chvíle 
u  oběda. Pomáhat nám přijížděli (a  dosud přijíždějí) jednotlivci, 
rodiny i velké skupiny všech věkových kategorií.

Proměny

Drasty se nám měnily a stále mění před očima. Z houštiny plné dvoumetrových kopřiv se stala louka s ovocným sadem. Tzv. navážka – 
obrovský val nelegálně navezené suti – se pokryla okrasnými keři. Zanedbaný lesopark začal opět sloužit k procházkám. Ze sýpky 
se stal provizorní liturgický prostor. A po pracích stavební firmy se bývalá konírna proměnila v bytový dům a zchátralý Panský dům 
(nyní Dům Navštívení) začal opět vypadat jako kulturní památka…

V budoucnu by měl sloužit hostům – má kapacitu až 30 lůžek. Jeho součástí bude také adorační kaple, přednášková a společenská 
místnost. Umožní pobyty jednotlivcům, rodinám i skupinám, a to jak ke ztišení a odpočinku, tak k nejrůznějším duchovním progra-
mům. Právě v tomto domě od začátku roku 2020 bydlíme – dokud nebudou dostavěny alespoň nejpotřebnější části kláštera.

Vlevo: přestavba koníren na bytový dům. Vpravo: proměna Panského domu v dům pro hosty
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Během stěhování jsme se snažily udělat toho co nejvíc samy a  s  pomocí dobrovol-
níků. A Pán opět mocně působil. Po nejrůznějších přípravných pracích se nám během 
čtyřiceti dnů – což vnímáme velmi symbolicky – podařilo s Boží pomocí a s pomocí 
nesmírně obětavých lidí do  Drast přestěhovat. Profesionální stěhováci byli nakonec 
potřeba jen jednou na několik objemných věcí. Byly to dny plné maximálního, vyčerpá-
vajícího nasazení, které nás nicméně velmi semkly a obohatily.

Během roku 2020 jsme se v  Drastech 
zabydlovaly, pokračovaly v  zušlechťování 
pozemku a  zároveň se dokončovala pro-
jektová dokumentace na  klášterní kvad-
raturu. Pak následovalo dlouhé vybírání 
stavební firmy, takže samotná stavba 
začala až na podzim roku 2021. Předchá-
zel jí povinný archeologický průzkum, 
jehož jsme se také spolu s  brigádníky 
účastnily.

Klášter bude tvořit budova bývalé 
sýpky, která je kulturní památkou, a musí 
se tudíž rekonstruovat, a  tři nová kří-
dla. Celá kvadratura je koncipována pro 
21 sester, což je maximální počet řehol-
nic v  karmelitánské komunitě. Spolu se 
zahradou pak tvoří náš jediný životní pro-
stor – prostor na samostatné bydlení v tzv. 

celách, společné místnosti, dílny na práci, sklady a technické zázemí. 
V  rohu kláštera, přímo naproti vstupní bráně, se bude nacházet 
veřejná kaple svaté Terezie z Avily. V její kryptě budou moci návštěv-
níci využít společenskou místnost nebo se modlit u zachovalého těla 
zakladatelky naší komunity matky Marie Elekty od Ježíše.

Byly to dny plné 
maximálního, 
vyčerpávajícího 
nasazení, které 
nás nicméně 
velmi semkly.

Klášter bude tvořit budova 
bývalé sýpky, která je kulturní 
památkou, a tři nová křídla.

Vizualizace: AV 19, s.r.o.

jak se rodí klášter Drasty

Stěhování z Prahy

Stavba kláštera

Vizualizace architektonického návrhu kláštera v Drastech. Dole: sestry se zapojují 
do archeologického průzkumu staveniště, nutného před zahájením prací
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Život v Drastech

Naše výrobky

Musely jsme 
zavřít kamennou 
prodejnu v Praze 

a naše výrobky začít 
prodávat na e-shopu. https://galerie.karmeldrasty.eu/

Již od 90. let se naše komunita věnuje tvorbě umě-
leckých předmětů: např. zdobení svící, tvorbě 
keramických a  dřevěných předmětů, malování 
a  psaní na  hedvábí (šátky, šály, závěsy na  stěnu, 
křestní roušky) či výrobě růženců. V  důsledku 
pandemie covidu jsme na  konci roku 2021 
musely uzavřít naši kamennou prodejnu v Praze 
a výrobky jsme začaly prodávat na e-shopu. 

Drasty se staly naším domovem – místem, kde 
můžeme žít daleko přirozeněji, v  kontaktu s  pří-
rodou a  v  nové intimitě s  Bohem-Stvořitelem. 
Věříme, že po  dokončení stavby bude zdejší pro-
středí ještě více napomáhat k  modlitbě a  plnosti 
života s  Bohem. Ale jeho přítomnost silně vní-
máme již nyní a podobně i mnozí další…

Ačkoliv areál není ještě zdaleka kompletní, při-
jíždí k nám nejrůznější lidé využít alespoň těch pro-
stor, které jim zatím můžeme nabídnout. Setkávají 

se zde duchovní společenství, kněží i rodiny. Mnoho žádostí o pobyt však 
musíme pro chybějící kapacitu odmítat. Příchozí často hovoří o pokoji 
a radosti, které na tomto místě zakoušejí – máme tak naději, že se areál 
stane životodárným pro celé okolí. Během stavby má naše komunita dis-
pens od papežské klauzury, později bychom měly všechny zde probíhající 
aktivity podporovat zejména svou modlitbou a kontemplativním životem.

Příchozí často hovoří o pokoji 
a radosti, které na tomto místě 

zakoušejí.

Mše svatá v lesoparku. Dole: posezení v altánu.  
Nahoře: slavné sliby v provizorní kapli v bývalé sýpce  
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Prosíme o podporu…
Kvůli velkému zdražení stavebního materiálu vlivem pandemie covidu a konfliktu 
na Ukrajině nám na dostavbu kláštera a obnovu areálu chybí výrazně více prostředků, 
než jsme původně předpokládaly. A tak – ačkoliv nám to není nijak vlastní – se nyní 
snažíme nacházet nové dobrodince, nové cesty k získání chybějících financí… Kdy-
byste nás chtěli podpořit, můžete tak učinit následujícími způsoby:
• modlitbou či pomocí při brigádách;
• rozšířením povědomí o našem projektu;
• jednorázovým či pravidelným příspěvkem na účet: 115-3844130247/0100;
• „zakoupením“ prvků kláštera: https://karmeldrasty.eu/obchod/;
• nákupem našich výrobků na e-shopu: https://galerie.karmeldrasty.eu/.

Moc vám děkujeme za  jakoukoliv podporu! Na všechny dobrodince pamatujeme 
každý den v modlitbě a jednou za měsíc je za ně sloužena mše svatá.

Více informací a kontakty:
O komunitě: https://bosekarmelitky.cz/

O areálu v Drastech: https://www.karmeldrasty.eu/
Prodej našich výrobků: https://galerie.karmeldrasty.eu/

Komunitní email: karmel.svjosef@centrum.cz

Moc vám děkujeme 
za jakoukoliv 
podporu!

Komunita bosých karmelitek v Drastech

Připravila sestra Marie,  
foto archiv sester 

Proměna domu pro hosty


