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Milí přátelé ČKA, 
 
máme za sebou rok 2019, který byl pro Českou         
kraniosakrální asociaci rokem posunů a změn. ČKA       
na začátku roku 2019 překonala milník 100 členů. Je         
to pro nás potěšující zpráva, která ukazuje na        
rozrůstající se pole kraniosakrální praxe v České       
republice, a věříme, že je i vizitkou činnosti ČKA. Na          
pozici předsedy asociace Zuzanu Kozákovou     
vystřídal Filip Žitník. Je to v řadě již třetí předseda,          
což ukazuje, že ČKA se stává stabilní institucí stojící         
nejen na konkrétních osobách, ale i na určitém        
strukturním rámci, který zajišťuje její kontinuitu a       
vývoj.  
 
V roce 2019 uspořádala asociace řadu vzdělávacích       

akcí nejen pro kraniosakrální praktikanty. Na jaře v ČR uzavřel cyklus postgraduálních kurzů             
americký učitel Charles Ridley, kterého ČKA poprvé pozvala v roce 2016. Velmi Charlesovi             
děkujeme za jeho učení, které si v ČR našlo širokou škálu příznivců a které se díky tomu do                  
české kraniosakrální praxe nesmazatelně otisklo. Pomyslnou štafetu po Ch. Ridleym          
přebrala jeho kolegyně a ředitelka jeho Školy Dynamického klidu, Giorgia Milne. Ta            
vystoupila na 4. kraniosakrální konferenci a v roce 2019 vedla v ČR dva úvodní kurzy do                
svého ročního výcviku Kraniosakrálního biodynamického dotyku. 
 

Významnou akcí nejen pro kraniosakrální praktikanty byl již 4. ročník kraniosakrální           
konference nesoucí podtitul “Spirituální aspekt léčení”, na němž se sešlo přes 90 účastníků.             
Kraniosakrální konference je každoročně organizována k výročí narození G. W.          
Sutherlanda, zakladatele kraniosakrální metody, které je 27. března. Tento den bychom rádi            
vnesli do povědomí jako Mezinárodní den kraniosakrální terapie. Tak uvidíme, za jak dlouho             
se nám to podaří. 
 

Zatímco jaro bylo ve znamení mezinárodních učitelů navštěvujících ČR, v červnu pak            
vyjeli zástupci ČKA do zahraničí. Už počtvrté se asociace zúčastnila setkání Evropské sítě             
kraniosakrálních asociací ECSAN ve Stockholmu. Toto setkání ukázalo zejména dva          
podstatné prvky vyvstávající v evropském kontextu kraniosakrální praxe. Jednak převládající          
tendenci v Evropě hledat společnou řeč v rámci různých proudů kraniosakrální praxe a za              
druhé různorodost a unikátnost, co se týče postavení kraniosakrální praxe v různých            
evropských zemích. Pro ČKA je kontakt s tímto širším kontextem podporou v hledání             
společné řeči pro různé směry kraniosakrální práce a zároveň poukazem na to, že je              
nezbytné reflektovat lokální kontext a historii kraniosakrální práce v ČR, o což se s ČKA               
budeme snažit. Ač se to nezdá, kraniosakrální terapie je v ČR už déle než 20 let. 
 

ČKA byla aktivní i dalšími způsoby. Kromě organizace formálních i neformálních           
setkání pro členy bych na tomto místě rád zmínil práci na nových standardech praxe.              
Kraniosakrální přístup se neustále vyvíjí, je živoucí jako samotná potence či vitalita, s níž              
kraniosakrální praktikant přímo spolupracuje v těle a biosféře klienta. Tento vývoj           



reflektujeme i v ČKA. Dosavadní standardy vycházely primárně ze standardů praxe Velké            
Británie. S ČKA cítíme potřebu nových standardů, které by dokázaly srozumitelně           
pojmenovat základní principy kraniosakrální praxe a díky tomu zahrnout více          
kraniosakrálních přístupů, a zároveň by byly jasným a čitelným pilířem, který umožní vnímat,             
co je to kraniosakrální praxe, nejen pro praktikanty, ale i pro širší veřejnost, potenciální              
zájemce o tuto metodu a další instituce. Věříme, že tento dokument umožní vymezit profesi              
a statut kraniosakrálního praktikanta, což je jeden ze základních účelů ČKA. Jasnější            
pojmenování kraniosakrální praxe (a víme, že je to úkol na hranici možného) totiž usnadní              
prezentaci kraniosakrálních praktikantů i kraniosakrální praxe samotné, a věříme, že to           
povede k jejímu rozšíření do oblastí, které jí byly dosud nedostupné, a že to umožní snazší                
spolupráci s dalšími metodami či subjekty. 
 

Po prvotním “asociačním nádechu”, který trval 7 let, vnímáme, že přichází pomyslný            
výdech a určitá konsolidace, větší strukturalizace a sebeupevnění, které věříme, že bude            
oporou pro další vývoj kraniosakrálních praktikantů a kraniosakrální praxe v ČR. 
 

Děkujeme za vaši pozornost, kterou jste věnovali tomuto úvodu a těšíme se, že v              
procesu dalšího vývoje kraniosakrální praxe v ČR budete s námi. 
 
Filip Žitník 
Předseda ČKA 
 

 

 

Poděkování  
 

Děkujeme všem našim členům, našim podporovatelům a členům výkonného         
výboru, kteří se v roce 2019 podíleli na činnosti České kraniosakrální asociace.            
Oceňujeme energii, dovednosti i 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 mezi širokou veřejnost a           
potencionální klienty.  

 
Dlouhodobým cílem asociace je spolupráce s ostatními organizacemi        

zastupujícími příbuzné obory v rámci České republiky, ale  i mimo ni.  
 
Mezi dlouhodobé cíle patří také ukotvení kraniosakrální práce jako uznávané          

profese, která získá své nepopiratelné místo v péči o celkové zdraví klientů a             
společnosti jako takové. Prosazení konceptu a formální uznání tzv.         
komplementárních (doplňkových) terapií, v rámci něhož kraniosakrální terapie a         
příbuzné obory významným způsobem podporují a doplňují zdravotní systém a          
obohacují ho svým specifickým způsobem, je dlouhodobým cílem jak na úrovni ČR,            
tak i na evropské úrovni.  
 
 

Orgány asociace 
 

Výkonný výbor:  
 

Filip Žitník (předseda) 
     Dagmar Kůrková (místopředsedkyně) 
         Jarka Indrová 
           Edit Tichá  

Zuzana Kozáková 
 

Revizní komise:  
 

Zlata Koštejnová  

Jana Ohanková 

Hana Jedličková  

 

 



Činnost ČKA v roce 2019 
 
 
Valná hromada asociace se konala dne 8/3 2019 v HUB, Drtinova 20, Praha 5.  
 

Na VH byla přednesena výroční zpráva za rok 2018, dále zpráva revizní komise a              
zpráva o hospodaření asociace v roce 2018. Byl schválen návrh rozpočtu, plán činnosti na              
rok 2019 a výše členských příspěvků na rok 2020.  

    Valná hromada zvolila nové zástupce výkonného výboru a revizní komise.  
Předsedou ČKA byl zvolen Filip Žitník, místopředsedkyní zůstává Dagmar Kůrková. Dalšími           
členy výkonného výboru jsou Edit Tichá, Jarka Indrová a Zuzana Kozáková.  
Členkami revizní komise byly zvoleny Jana Ohanková, Hana Jedličková a Zlata Koštejnová.  
Valná hromada schválila dva nové typy členství v asociaci - člen učitel a čestný člen.  
 
 
Podpora práce terapeutů  
 
    Asociace iniciovala a podporovala vzájemná setkání terapeutů (4. kraniosakrální 
konference, semináře, vánoční večírek).  

 

Foto z kraniosakrální konference v Emauzích od Markéty Bendové  

 



Vnímáme, že setkávání terapeutů podporuje pole kraniosakrální práce v České          
republice. Je důležité pro výměnu konkrétních zkušeností z terapeutické praxe, získávání           
nových informací v rámci oboru, navazování nových kontaktů s kolegy stejného oboru, ale i              
příbuzných disciplín. Pro terapeuty je takové setkávání důležité pro udržení motivace dále se             
vzdělávat a osobně se rozvíjet.  

Workshopy a semináře rozvíjejí kompetence a dovednosti účastníků, prohlubují         
osobní rozvoj zúčastněných, přinášejí nové inspirace a pohledy pro konkrétní praxi s klienty.             
Semináře poskytují také bezpečný prostor, ve kterém praktikanti mohou procházet svým           
osobním procesem, který je nezbytný pro kvalitní empatickou práci s klienty  

Počet členů asociace má stoupající tendenci. V únoru 2019 dosáhla početu 100            
členů.  

Členství v asociaci zvyšuje kredit práce terapeutů a garantuje profesionální úroveň           
jejich praxe. Členství v asociaci zvyšuje možný počet klientů, kteří terapeuta vyhledají, díky             
uvedení na webových stránkách. Asociace také poskytuje členům slevy na akce, protože            
jejím záměrem je podporovat další vzdělávání a profesní rozvoj členů v oboru. Proto je              
záměrem organizovat akce, které jsou pro terapeuty finančně dostupné. Akce organizované           
asociací nejsou komerčního rázu, ale slouží k naplňování základních cílů asociace.  

 

Typy členství 

Valná hromada v roce 2019 schválila dva nové typy členství - člen učitel a čestný               
člen. V současné době tedy v ČKA existuje 5 typů členství: člen student, člen absolvent, člen                
profesionál, člen učitel a čestný člen.  

 

PR a média 

Články  
 

Asociace nechala přeložit několik článků od Ellynne Skove a Matthew Appletona.           
Články seznamují odbornou i širší veřejnost s prací lektorů chystané 5. kraniosakrální            
konference 2020. Články jsou zaměřené na nové informace, týkající se poporodního vývoje            
člověka. Vycházejí z dlouhodobé praxe lektorů a přinášejí velmi konkrétní inspirace a nové             
pohledy na období raného vývoje.  
Jsou dobrou podporou propagace samotné konference i workshopů s ní spojených, zároveň            
jejich šíření seznamuje širší veřejnost s těmito novými přístupy.  
Články k nahlédnutí zde:  https://www.kranio.eu/kategorie/clanky/ 
 
 
 
 
 

https://www.kranio.eu/kategorie/clanky/


Nové webové stránky 
 

V rámci výkonného výboru vznikla skupina, která bude pracovat na obnovení           
současných webových stránek tak, aby odpovídaly současným trendům a byly přehledné.           
Záměrem je omladit grafickou stránku webu a strukturovat stránky, které jsou poměrně            
objemné, pro jednoduché vyhledávání.  
https://www.kranio.eu 
 
 
Youtube kanál  
 

Youtube kanál je místem pro zveřejnění videí zhotovených asociací (zejména          
přednášky z konference a rozhovory s učiteli).  

 
V roce 2019 vznikl rozhovor s Giorgií Milne, který představuje Giorgii jako učitelku a              

představuje způsob Giorgiiny práce. Vnímáme, že rozhovor přispěl k tomu, že Giorgia se v              
ČR stala více známou. Asociace pomáhá organizovat výcvik s Giorgií Milne (2020-2021) a             
organizuje úvodní kurzy k jejímu výcviku.  
 

Kanál slouží propagaci ČKA a kraniosakrální terapie jako takové. Největší          
sledovanost mají videa Abhy Sajwel (2,8 tisíce shlédnutí) a Radka Neškrabala (4,5 tisíce             
shlédnutí)  z 1. kraniosakrální konference a rozhovor s Charlesem Ridleyem.  

 
Kanál najdete na této adrese: 

https://www.youtube.com/channel/UCd_i6VICKNHgtpr_6mm6Vsg 
  
 

Facebook 
 

FB funguje hlavně jako propagace akcí pořádaných asociací. Kanál měl na konci            
roku 2019 téměř 1000 sledujících.  

 
Na FB zveřejňujeme cca 2-3 příspěvky týdně. Sdílíme zde také příspěvky           

seznamující s dalšími trendy i v příbuzných oborech.  
 
Tato sociální síť je vhodným médiem pro seznámení širší veřejnosti s tématy            

kraniosakrální práce a jinými blízkými přístupy.  
 
 
Fotografie 

 
Fotografie z akcí asociace pořizuje profesionální fotografka a zároveň praktikantka 

kraniosakrální terapie, Markéta Bendová. Jsou  nezbytnou součástí prezentace asociačních 
akcí. Fotogalerie jsou k nahlédnutí zde: https://www.kranio.eu/ 
 

https://www.kranio.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCd_i6VICKNHgtpr_6mm6Vsg
https://www.kranio.eu/


 
4. kraniosakrální konference - Spirituální aspekt zdraví  
 
 

 
 

Konference se uskutečnila v sobotu 30.3.2019. Součástí konference byly i dva           
workshopy lektorů. 

 
Program sobotního dne sestával z jednotlivých přednášek, dlouhých přestávek         

určených k setkání terapeutů a panelové diskuze. Tentokrát byli našimi hosty Giorgia Milne             
(USA), Abha Sajwel (ČR) a Saša Hendruk (ČR). Živý on-line vstup tentokrát obstaral             
Charles Ridley (USA).  

 
Konferencí provázela Dagmar Kůrková a Filip Žitník. Na závěr se otevřela panelová            

diskuze a přednášející odpovídali na dotazy posluchačů. 
 

Odborným garantem celé konference byla Mgr. Barbara Fischerová.  
 
Během přestávek si mohli účastníci zakoupit odborné tématické knihy od českých i            

zahraničních autorů.  
 
 

Konferenční workshopy 
 
Jako součástí 4. konference uspořádala asociace dva jednodenní workshopy, ve          

kterých lektoři dále rozvíjeli témata svých sobotních přednášek: 
 



 
●  Giorgia Milne: Fulkrum Bytí  

V jednodenním semináři Giorgia    
navázala na sobotní konferenční    
přednášku Fulkrum Bytí a více     
rozvedla její téma. Seminář byl     
praktický, účastníci se seznámili s     
meditační praxí, která je vhodná pro      
každodenní praktikování a která je     
základem práce s partnerem.    
Prostřednictvím meditací zaměřených   
na hluboký vnitřní klid a pociťováním      
je možné se postupně zabydlovat ve      
vnitřním prostoru těla. Z tohoto     
nastavení je možné pracovat prostřednictvím doteků s partnerem.  

O lektorce: Giorgia Milne (USA) prošla intenzivním osobním i odborným vývojem od            
alopatického přístupu k terapeutické práci s léčivou energií z pohledu hlavních           
kraniosakrálních přístupů. Její vývoj se završil pokročilou praxí biodynamického kraniálního          
doteku, nazývaného také jako Stillness Touch (Dotek Ticha a Klidu). Je absolventkou            
programu primární lékařské péče Stanfordské univerzity. Je certifikovanou učitelkou přístupu          
Stillness Touch a zároveň vede Školu Dynamického klidu založenou Charlesem Ridleym.           
Intenzivně cestuje a vyučuje úvodní a mentorské kurzy, na nichž se věnuje anatomii             
kraniosakrálního systému, embryologii, nauce o mozku, práci s fulkry a dovednostem pro            
vedení terapeutického sezení z pohledu biodynamického kraniálního doteku. Její styl výuky           
v sobě spojuje rozsáhlé osobní i odborné zkušenosti a schopnosti při učení vycházet z              
alchymie přítomného okamžiku. 

 

 

●  Saša Hendruk: Blíž k sobě 
 
Seminář byl zaměřený na    
sebepoznání a demystifikaci   
pojmů a jevů na duchovním     
poli. Nedílnou součástí   
programu byla meditace i    
interaktivní diskuse.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
O lektorovi: Saša Hendruk je vyhledáván pro svůj ojedinělý přímý vhled do podstaty věcí,              
díky čemuž pomáhá lidem odhalovat jejich překážky, které jim brání prožívat realitu takovou             
jaká je. Jeho způsob je specifický tím, že používá všechny dostupné nástroje a to hlavně               
racionální logické myšlení, které nemusí být překážkou sebepoznání. 

 
 
Z konference byl pořízen videozáznam, ke kterému dostávají přístup všichni          

účastníci. Zároveň je sestřih možno dále použít k propagaci konference i asociace.            
Jednotlivá videa jsou umístěna na youtube kanálu, kde slouží další propagaci kraniosakrální            
terapie i ČKA.  
  

Standardy praxe  
 

V rámci asociace vznikla pracovní skupina, která se zabývá tvorbou nových           
standardů praxe. Nové standardy by měly zahrnovat širší pole kraniosakrálních přístupů a            
vymezovat.  
 
Členy skupiny jsou 
 

● Filip Žitník, předseda ČKA, dlouholetý praktikant kraniosakrální práce i jiných na tělo            
zaměřených přístupů, překladatel odborných textů a tlumočník odborných seminářů,         
absolvent  

 
● Dagmar Kůrková, místopředsedkyně ČKA, dlouholetá praktikantka kraniosakrální       

práce a dalších na tělo zaměřených přístupů, asistentka dlouhodobých výcviků          
(kraniosakrální osteopatie, neuroenergetické terapie), lektorka  

 
● Zuzana Kozáková, členka výkonného výboru, dlouholetá praktikantka       

kraniosakrálních přístupů a dalších na tělo zaměřených terapií, asistentka         
dlouhodobého výcviku v CS institutu  

 
V rámci přípravy nových standardů vycházíme z původních standardů praxe, které           

byly inspirovány standardami britské asociace a zároveň je záměrem zahrnout soudobé           
tendence a vývoj oboru. V České republice je v současné době větší spektrum             
kraniosakrálních přístupů a záměrem standardů je tyto směry zahrnout.  
 

Inspirujeme se standardy The Biodynamic Craniosacral Therapy Association of         
North America (BCTA/NA) a pojetím, které prezentuje ECSAN (European Craniosacral          
Association Network), síť propojující práci evropských národních asociací.  
 
 



 
Přípravy 5. kraniosakrální konference 
 

Přípravy páté kraniosakrální konference probíhaly už v průběhu roku 2019. Setkání v            
roce 2020 proběhne 28. března 2020 v klášteře Emauzy. Našimi lektory na rok 2020 jsou               
Matthew Appleton (UK), Ellynne Skove (USA), Radek Neškrabal (ČR) a Katarína           
Zatovičová (SR). Konference se bude věnovat tématu zrození v širším kontextu významů.            
Akce dostala název ,,Zázrak zrození”.  

 

 
 

 M. Appleton a E. Skove povedou vícedenní workshopy, které jsou součástí konference.  
● Matthew Appleton: Porod pohledem dítěte 31/3 - 2/4 2020 
● Ellynne Skove: Pohyby života 29/3 - 30/3 2020 

 
 

Kurzy v roce 2019 
 

● Úvodní kurzy doteku ticha a klidu  
 
Giorgia Milne  
Živá kavárna, Radotín 5.4. - 7.4. a  
Kulturní centrum Koruna, Radotín, 8. - 10.11.  
 

Dva třídenní úvodní kurzy s Giorgií Milne (USA) pořádala asociace jako úvod k             
ročnímu výcviku. Prvního kurzu v dubnu se zúčastnilo 12 zájemců. Listopadového kurzu se             
zúčastnilo 27 účastníků a poměrně velký tým asistentů i ze zahraničí.  
 

Účast na kurzu dává zejména impuls k intenzivní vlastní vnitřní práci a osobnímu             
růstu, což účastníci oceňují.  



 
Výcvik začne v roce 2020. Zájem o tento způsob práce se v ČR stále zvyšuje.  
Giorgia Milne je učitelkou Dynamic Stillness School. Praxi doteku ticha a klidu učí v mnoha               
destinacích po celém světě.  
 

 
Foto: Markéta Bendová  

 
 

● Postgraduální kurzy 
 
Ch. Ridley: Ticho a Klid jako láska, nebo vyhýbání? 
Centrum Loreto, Libeňský ostrov, 16. - 19.5.  

 



Foto: Markéta Bendová  
 

Asociace uspořádala čtvrtý, poslední stupeň postgraduálního kurzu. Prvního stupně         
postgraduálu se zúčastnilo 15 praktikantů. Na navazujícím čtvrtém stupni bylo 26 účastníků.  
 

Charles ve svém přístupu navazuje na kořeny biodynamiky, na učení W. G.            
Sutherlanda a kraniosakrální práci vnímá především jako prostředek vedoucí k evoluci           
vědomí. Úleva od symptomů není primárním cílem terapie, je spíš jejím vedlejším efektem.  
Čtvrtým stupněm postgraduálu s názvem Ticho a klid jako láska, nebo vyhýbání se prozatím              
uzavřela spolupráce s Charlesem Ridleyem a asociací.  
 

 
● Kurzy pro veřejnost 

 
Ch. Ridley: Dotek Ticha a Klidu - umění předávat lásku 
Centrum Loreto, Libeňský ostrov  23. - 25.5.  
 

Třídenní seminář přístupu Doteku Ticha a Klidu uspořádala asociace pro širokou           
veřejnost po velkém úspěchu jednodenního kurzu v roce 2017. 
Tohoto setkání se zúčastnilo 17 zájemců.  
 

Třídenní kurz umožnil hlubší ponoření do tématu. Přístup Charlese Ridleye je           
přístupem, který se zaměřuje na evoluci vědomí podpořenou každodenní meditační praxí. Z            
hlubokého vnitřního usazení je možné nabídnout dotek při práci s partnerem.  
 
 

 



Foto: Markéta Bendová  
 
 
 
 
5. setkání zástupců evropských kraniosakrálních asociací ECSAN  

(European Craniosacral Association Network)  
 
Setkání zástupců evropských asociací se konalo v roce 2019 ve švédském           

Stockholmu. 
  
Sešli se zástupci z 14ti zemí a různých směrů         
kraniosakrální terapie. Zúčastnily se mnohé, nejen      
evropské, země – Německo, Francie, Španělsko, Itálie,       
Švýcarsko, Velká Británie, Dánsko, Švýcarsko, Holandsko,      
Rusko. Zúčastnila se i zástupkyně Severoamerické      
asociace a dále zástupkyně Upledger institutu a další. Naši         
asociaci reprezentovala Dagmar Kůrková a Věra Lantelme       
Faisan. 
 
  
Různé země mají různou úroveň toho, jak je KST oficiálně          
přijímána nebo nepřijímána a také různé kompetence a        
omezení v rámci legislativy. Nejdelší historie a zároveň        
nejjasnější postavení KST je ve Švýcarsku, kde patří mezi         

další tzv. „komplementární (doplňkové) terapie“ – complementary therapy, a je hrazena           
zdravotními pojišťovnami. Je uznána jako profese i v dalších zemích, např. v Holandsku je              
hrazena některými zdravotními pojišťovnami a v Dánsku mají od r. 2003 registraci            
Ministerstvem zdravotnictví. V dalších zemích zatím není kraniosakrální práce oficiálně          
rozpoznávána, podobně jako v ČR. 
  
  
Účastníci pracovali ve třech skupinách s těmito tématy: 

● Komplementární terapie – společně s praktikanty a terapeuty ostatních         
obdobných směrů se hledá vhodný způsob formálního uznání doplňkových         
terapií 

● Spirituální aspekt kraniosakrální práce – kraniosakrální terapie se může         
dotýkat i spirituálních témat a chceme vyjasnit, jak o nich vhodně mluvit. 

● Práce na webových stránkách – doplňování obrázků, textů a definic          
kraniosakrální terapie 

  
Příští setkání se bude konat v říjnu 2020 ve Španělsku. 
 
  



 
Finanční výkazy  
České kraniosakrální asociace, z.s. 
k 31.12.2019 
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