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Poděkování  

 
Děkujeme všem členům, našim přátelům, našim podporovatelům a rodinným         

příslušníkům, kteří se v roce 2017 podíleli na činnosti České kraniosakrální           
asociace. Oceňujeme energii, dovednosti i váš čas, který jste věnovali rozvoji           
asociace a kraniosakrální terapie v České republice.  
  



Cíle České kraniosakrální asociace  
 

Hlavními cíli České kraniosakrální asociace (dále jen ČKA) jsou udržování          
profesionálních standardů praxe a odborné úrovně  výcviků kraniosakrální terapie,         
podpora práce terapeutů, šíření a propagace metody, spolupráce s ostatními          
organizacemi i mimo Českou republiku a zejména podpora fyzického i psychického           
zdraví klientů.   
 
 
 

Orgány asociace 
 

Výkonný výbor:  
 

Zuzana Kozáková (předsedkyně) 
     Dagmar Kůrková (místopředsedkyně) 
         Jarka Indrová 

Edita Polenová  
Martin Srdce 

 

Revizní komise:  
 

Jana Ohanková 
Filip Žitník 
Dagmar Samková  

  



Činnost ČKA v roce 2017 
 
 
Valná hromada  asociace se konala dne 28/2 2017 v prostoru HUB, Drtinova ulice.   .  
 

Na VH byla přednesena  výroční zpráva za rok 2016, dále zpráva revizní komise a              
zpráva o hospodaření asociace v roce 2016. Byl schválen návrh rozpočtu, plán činnosti na              
rok 2017 a výše členských příspěvků na rok 2018.  

 
Valná hromada projednala a schválila změnu stanov. Změny ve stanovách se týkaly            

možnosti členství pro širší spektrum kraniosakrálních terapeutů (dosud asociace         
zastupovala pouze terapeuty kraniosakrální biodynamiky). V souvislosti s těmito změnami        
byla navržena a odsouhlasena změna názvu asociace. Nový název zní: Česká           
kraniosakrální asociace, z.s. 

 
Proběhlo hlasování o změně statutárních zástupců ČKA, změnách v obsazení          

výkonného výboru a revizní komise.  
 

Po valné hromadě následovala členská schůze asociace. 
 

 
Podpora práce terapeutů  
 
    Výkonný výbor asociace se i v roce 2016 snažil podporovat jednotlivé terapeuty v 
jejich práci a vzdělávání, inicioval a podporoval vzájemná setkávání a celkově přímo i 
nepřímo posiloval kraniosakrální pole v České republice.  

 
 
Tematické večery pro terapeuty CSB a CST 
 

Tematické večery rozšiřují odbornost terapeutů a slouží k navazování mezioborové          
spolupráce. V tomto roce asociace uspořádala dva tématické večery.  
  
9.2.2017     Doc. Mudr. Petr Zach, CSc., Bc. Alena Zapletalová - Anatomie a bolesti hlavy  
13.4.2017   Jana Gregorová - Obranné systémy podle Barbary Brennan  

 

 

 



PR a média 

Webové stránky  
Na Valné hromadě vyvstala potřeba jednoduchého popisu metody, který by 

byl umístěn na webových stránkách a umožnil zájemcům o terapii jednoduchou 
základní orientaci. Asociace vyjednala použití krátkého videospotu, vyrobeného 
švédskou asociací pro tyto potřeby. Spot byl zdařile namluven do češtiny a je 
umístěn na webových stránkách v popisu metody. 
 
Youtube kanál  

Podařilo se založit asociační Youtube kanál. Na této platformě mohou být 
umisťována videa, zhotovená pro potřeby asociace (přednášky z konference, 
rozhovory apod.) Kanál slouží propagaci ČKA a kraniosakrální terapie jako takové.  
  
 

2. Kraniosakrální konference - Cesta k integritě  
 
25.3.2017,  refektář kláštera Emauzy, Praha 2  
lektoři: Itta Wiedenmann M.A.(DE) 

Doc. MUDr. Petr Zach CSc. (CZ) 
 Roger Gilchrist, MA, RCST, RPE (US) 
 

Ve třech devadesátiminutových blocích vystoupila lektorka metody Somatic        
Experiencing ® Itta Wiedenmann, docent anatomie a zároveň praktikující buddhista Petr           
Zach a dlouholetý učitel a terapeut kraniosakrální biodynamiky a zakladatel metody           
Neuroenergetická terapie Roger Gilchrist.  

Přednášky na sebe obdivuhodným způsobem navazovali. Jejich hlavním tématem         
bylo zejména fungování nervového systému. Přednášející nám zprostředkovali svůj         
autentický pohled z perspektivy svého oboru.  

 
Díky Mgr. Barbaře Fischerové měla konference přiděleno souhlasné stanovisko         

profesní organizace POUZP ČR se zařazením akce do kreditního systému. 
 

Během přestávek si mohli účastníci zakoupit odborné tématické knihy od českých i            
zahraničních autorů.  

 
Konferencí nás provázela předsedkyně asociace Zuzana Kozáková a člen         

výkonného výboru Martin Srdce. Na závěr se otevřela panelová diskuze a přednášející            
odpovídali na nejrůznější dotazy posluchačů. 
 

2. kraniosakrální konference se setkala s velice kladným ohlasem. V publiku zasedlo            
přes 80 posluchačů, což považujeme za velký úspěch. Návštěvnost má stoupající tendenci.            
Dá se říct, že konference má velmi srdečnou atmosféru a je setkáním, které přispívá k               



propojování vzájemného kraniosakrálního pole.  
 
Z konference byl pořízen videozáznam, který dostávají všichni účastníci a jehož           

sestřih je možno dále použít k propagaci konference i asociace.  
 

 
Příprava 3. české kraniosakrální konference 
 

Přípravy na třetí kraniosakrální konferenci začaly už v průběhu roku 2017.           
Naplánovali jsme setkání opět v klášteře Emauzy. Refektář je velmi reprezentativní a            
prostory nám pro naše účely plně vyhovují. Umístění v centru města je rovněž velkou              
výhodou. Domluvenými lektory na rok 2018 jsou Karin Klinke (Rakousko), Bhardena           
Tschumi Gemin (Švýcarsko) a Jan Honzík (Česká republika). Na rok 2018 chystáme            
rozšíření konference na dva dny, druhý den (neděle 11/3 2018) bude patřit praktickým             
workshopům.  
 

 
Kurzy s Charlesem Ridleyem  
 
Sinoatriální uzel jako orgán vnímání  
9.-12.6. 2017, 1.stupeň postgraduálního kurzu pro terapeuty CSB a CST, sál KC Domovina 
 

Asociace uspořádala podruhé 1. stupeň postgraduálního kurzu, jehož lektor byl          
Charles Ridley. Charles ve svém přístupu navazuje na kořeny biodynamiky, na učení            
W.G.Sutherlanda a kraniosakrální terapii vnímá především jako prostředek vedoucí k evoluci           
vědomí. Úleva od symptomů není primárním cílem terapie, je spíš jejím vedlejším efektem.             
Kurzu se účastnilo téměř 50 terapeutů, je tedy zřejmé, že o tento výjimečný přístup je v ČR                 
zájem.  
 

Mezi účastníky byli i terapeuti ze zahraničí (Francie, Rakousko, Španělsko,          
Německo, Velká Británie), kteří využili Charlesovy přítomnosti v Evropě.  

 
 

Za horizont ticha a klidu- Čistý dech Lásky  
15-18/6 2017, 2. stupeň postgraduálního kurzu pro terapeuty CSB , sál KC Domovina  
 

Na první stupeň navazovalo pokračování a prohloubení této práce v rámci druhého            
stupně postgraduálu.  
 
 
  
 



Setkání zástupců evropských asociací 
 

3. setkání zástupců asociací (3rd Meeting European Cranio associations) se konalo i            
v tomto roce, tentokrát byla hostitelskou zemí Itálie. Setkání proběhlo v hotelu Villa Cesi              
poblíž Florencie, v krásném prostředí slunného Toskánska. Českou asociaci zastupovali          
Zuzana Kozáková, Dagmar Kůrková a Martin Srdce. Setkání bylo velmi podnětné, měli jsme             
možnost diskutovat o konkrétních výzvách a práci v daných evropských zemích. Je velmi             
zajímavé  navzájem sdílet své zkušenosti.  

 
V rámci setkání se konstituovala síť evropských asociací ECSAN (Europian           

craniosacral association network) zatím jako volné sdružení asociací bez právního statutu.           
Cílem bylo vytvořit webové stránky, jejich obsah a logo ECSANu. Na výrobě loga se velmi               
aktivně podílel Martin Srdce.  

 
Hostitelem  pro rok 2018 je ruská asociace, místem setkání bude St. Petěrburg.    

 

 

 
Kontaktní data  
 
Česká kraniosakrální asociace (zkratka ČKA) 
Česká kraniosakrální asociace, z.s. 
Vyšehradská 1376/43, Nové Město, 128 00 Praha 2  
vedená u Městského soudu v Praze,  IČO: 22711198 
Transparentní účet u Fio banky: č.ú.: 2700439451/2010 
www.kranio.eu 
 

 


