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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 ČKA 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. (Dáša navrhuje upravit: Prosazení konceptu a formální
uznání tzv. komplementárních (doplňkových) terapií je dlouhodobým cílem jak na úrovni ČR,
tak i na evropské úrovni. Kraniosakrální terapie a příbuzné obory v rámci tohoto konceptu
významným způsobem podporují a doplňují zdravotní systém a obohacují ho svým
specifickým způsobem.)
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Milí přátelé ČKA,

máme za sebou rok 2021. Pro Českou
kraniosakrální asociaci to byl 9. rok její existence.
Asociace dále pokračovala v činnosti podporující
kraniosakrální praktikanty a ve zvyšování povědomí
o kraniosakrální praxi v České republice.

Rok 2021 se podobně jako ten předchozí nesl v
závoji nemoci COVID-19, což vedlo k soustředění
většiny činností asociace do prostředí online. Velkou
porci asociačních aktivit tedy představovala příprava
webinářů. Byly to jednak webináře s německým
trauma-terapeutem Andreasem Huckelem, určené
nejen pro kraniosakrální terapeuty, a vedle toho
webinář se zkušeným anglickým lektorem
Michaelem Kernem o kraniosakrální práci s
fasciemi. Celý rok jsme drželi prostor asociačních

online intervizí, což jsou pravidelná setkání praktikantů pro kolegiální sdílení případů a témat
z praxe. Třešničkou na pomyslném online dortu byla oslava Mezinárodního dne
kraniosakrální praxe - večerní událost spojená s minikonferencí, které se zúčastnili terapeuti
a hosté nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa, Švýcarska, USA a dalších
zemí. S ohledem na to, že jsme v roce 2021 z důvodu přetrvávající pandemie COVID-19 byli
nuceni přesunout pravidelnou kraniosakrální konferenci na rok 2022, byla výše zmíněná
akce vítanou náplastí na toto chybějící setkání.

Asociace naštěstí nezůstala pouze v online prostoru a na podzim 2021 se podařilo po
dlouhé odmlce uspořádat jednu akci naživo, a to úvodní seminář do Kraniosakrálního
biodynamického přístupu s lektorkou Giorgií Milne z USA.

V průběhu celého roku pracovala asociace na tvorbě nových standardů
kraniosakrální praxe. Nové standardy byly nezbytné, jelikož kraniosakrální praxe se stále
vyvíjí a bylo nutné tento vývoj reflektovat. Dále jsme potřebovali dokument dostatečně
srozumitelný, který by jasně komunikoval metodický rámec kraniosakrální terapie jako celku
pro osoby i subjekty mimo kraniosakrální komunitu. Takový dokument jsme vytvořili a
věříme, že bude dobrou oporou pro budoucí aktivity asociace - např. jednání s pojišťovnami
či jinými veřejnými institucemi. Tvorba standardů byla zakončena slavnostním křestem
nových standardů v Ostravě v rámci společné intervize. Mimopražské setkání mělo velký
ohlas a věříme, že stálo u zrodu nové pravidelné události, podporující kraniosakrální
terapeuty i jinde než jen v Praze a jejím okolí.

Ve chvíli, kdy píši toto úvodní slovo je epidemie COVID-19 na ústupu, a proto věřím,
že Česká kraniosakrální asociace bude moci obnovit osobní setkávání praktikantů, která
jsou důležitým pilířem našeho fungování. Na obzoru světového dění se sice objevují další
velké a nečekané výzvy, ale věřím, že i kvalitní práce kraniosakrálních terapeutů pomůže se
zvládáním jejich následků. Přeji nám všem, ať dokážeme nacházet kontakt se Zdravím i v
těchto náročných nejasných časech.

Filip Žitník
Předseda ČKA



Poděkování

Děkujeme všem členům asociace, našim podporovatelům a členům výkonného
výboru, kteří se v roce 2021 podíleli na činnosti ČKA. Oceňujeme energii, dovednosti i čas,
který jste věnovali podpoře kraniosakrálního pole v České republice.

Činnost ČKA v roce 2021

Členství v ČKA

Členství v ČKA zvyšuje kredit práce členů asociace tím, že garantuje profesionální
úroveň jejich praxe. Další podporou pro členy je jejich uvedení na webových stránkách
asociace (spolu s místem jejich působení, fotografií, kontaktními informacemi a případně i
podrobnějším medailonkem). To členům, a zejména začínajícím praktikantům, umožňuje
snáze se prezentovat klientům. Záměrem asociace je podporovat další vzdělávání a profesní
rozvoj členů v oboru, proto organizuje vzdělávací akce a svým členům poskytuje
zvýhodněné vstupné na akce konané asociací.

Ke konci roku 2021 měla ČKA 95 členů
● 1 člen učitel
● 63 členů profesionálů
● 15 členů absolventů
● 16 členů studentů

Valná hromada

Valná hromada asociace se konala dne 16/4 2021 online na platformě Zoom.
Přítomných bylo 14 členů a 4 v zastoupení (udělením plné moci), celkově tedy 18 členů.

Na VH byla přednesena výroční zpráva za rok 2020, dále zpráva revizní komise a
zpráva o hospodaření asociace v roce 2020. Byl schválen návrh rozpočtu, plán činnosti na
rok 2021 a výše členských příspěvků na rok 2022.

Jako hlavní body plánu činnosti na rok 2021 valná hromada schválila následující:

● tvorba nového webu (nová grafika a struktura stránek, přesunutí textů do nové
šablony, revize textů a jejich doplnění (např. různé druhy kraniosakrální terapie),
uvedení typu kraniosakrální praxe k jednotlivým praktikantům



● příprava semináře s Giorgií Milne (říjen 2021)
● dokončení nových standardů praxe
● účast na práci sdružení evropských asociací ECSAN

Další rámec činnosti ČKA s ohledem na cíle asociace

S ohledem na rozvoj kraniosakrální praxe v ČR asociace organizuje vzdělávací akce,
které jsou finančně maximálně dostupné. Akce organizované asociací nejsou komerčního
rázu, slouží k naplňování základních cílů asociace, jako je podpora práce kraniosakrálních
praktikantů a zvyšování jejich odborné kvality. Záměrem ČKA je však kromě profesionální
podpory rovněž poskytovat prostor pro kontakty členů a jejich setkání i v lidské, kolegiální a
přátelské rovině. I k tomu slouží vzdělávací akce.

Pro širší veřejnost je přínosem to, že na stránkách asociace najdou seznam
praktikantů s místem jejich působení a dalšími informacemi. To laické veřejnosti umožňuje
najít v nepřeberném množství osob poskytující rozvojovou a terapeutickou práci
nejrůznějšího druhu takové praktikanty, kteří mají dlouhodobé systematické vzdělání v
zavedeném oboru a dále se vzdělávají. Toto je velmi důležité vodítko, které zaručuje úroveň
poskytovaných služeb.

Vnitřní fungování asociace v roce 2021

Tento rok byl co do fungování ČKA celkem specifický. Okolnosti související s
přetrvávajícími opatřeními kvůli pandemii koronaviru nám bohužel neumožnily setkávat se
naživo a pravidelné tradiční akce jako konference, workshopy, neformální setkání členů
musely být buď zrušeny nebo se uskutečnily online.

Tato nová situace však měla i svůj přínos. Přesun setkání a schůzek ČKA do online
prostředí (Zoom), umožnil pravidelnou účast na těchto schůzkách i mimopražským členům.
Daná situace tak vedla ke vzniku několika typů pravidelných pracovních setkání, a to:

● schůzky výkonného výboru (pouze členové VV) - pravidelně 1x měsíčně
(vyjímečně i 2x v případě potřeby)

● intervize - pravidelně 1x měsíčně - moderovaná intervize na konkrétní téma z praxe
● schůzky pracovní skupiny tvořící nové standardy praxe - setkávání cca 1x za

dva týdny až do dokončení dokumentu (červen 2021)



6. kraniosakrální konference - Když vztah léčí

6. kraniosakrální konferenci jsme se rozhodli věnovat tématu vztahu v terapeutické
práci. Důvodem je především to, že vnímáme, že vztah tvoří základní prvek nejen
kraniosakrální praxe, ale i dalších terapeutických přístupů. Zvýšenou pozornost chceme
tomuto tématu věnovat i proto, že ačkoliv je jako klíčové zmiňováno řadou terapeutických
škol, panuje v něm řada nejasností. Na ně bychom chtěli na konferenci posvítit a rozvinout v
tomto tématu odbornou diskuzi. Za tímto účelem jsme pozvali přednášející z širšího
terapeutického spektra, tedy nejen kraniosakrální terapeuty.

Věříme, že takovýto bohatší vhled do problematiky terapeutického vztahu nejenže
obohatí kraniosakrální praktikanty, ale přivede na konferenci terapeuty z dalších oborů, což
povede k dalšímu rozšiřování povědomí o kraniosakrální praxi v širší odborné komunitě, a k
navázání plodného mezioborového dialogu.

Obrazový motiv jeřábů, které jsou základem vizuálu 6. kraniosakrální konference,
vytvořil a asociaci zdarma poskytl Martin Srdce, grafiku vytvořil Riki Watzka.

Koronavirová situace začátkem roku 2021 vážně ohrožovala možnost setkání naživo.
Proto byl navržen náhradní termín na 19.6. 2021. S ohledem na vývoj situace byla 6.
kraniosakrální konference přesunuta na rok 2022.



Oslava Mezinárodního dne kraniosakrální terapie

27.3. 2021 online

Už tradičně slavíme Mezinárodní den kraniosakrální praxe, který připadá na 27/3,
což je den narozenin W. G. Sutherlanda. Většinou k tomuto datu pořádáme kraniosakrální
konferenci. Vzhledem k tomu, že v důsledku pandemických opatření byla konference
přesunuta, rozhodli jsme se  tento den zorganizovat společnou online akci.

Akci jsme zahájili společnou meditací vedenou Martinem Srdcem. Svými krátkými
příspěvky sobotní večer doplnili Ellen Grosser (hlavní organizátorka sítě ECSAN), Roger
Gilchrist (zkušený učitel a praktik z USA) a Michael Kern (zkušený terapeut a učitel z
Velké Británie).

Na akci se registrovalo více než 90 účastníků, mezi kterými byli kromě českých
terapeutů i kolegové z Dánska, Německa, Holandska, Británie, Ruska a dalších zemí.

Akce byla díky skvělým řečníkům takovou mini online konferencí s velmi
podporujícím a pospolitým vyzněním.

Ostravská intervize

21.9. 2021, Ostrava

Chuť potkat se, poznat se a sdílet své zkušenosti i otazníky z praxe se nesla jako
červená nit ostravskou jednodenní intervizí. Tu zorganizovala členka výkonného výboru ČKA
Hana Chocholatá pro praktikanty kraniosakrální terapie ze severní Moravy a pozvala na ní
jak členy výkonného výboru tak i členy České kraniosakrální asociace z celé republiky.

Sešlo se nás celkem 32 a vládla neuvěřitelně družná a přátelská atmosféra.
Usazením v Majáku zdraví nás provedl Martin Srdce, pak probíhalo společné intervizní
sdílení a vzájemné ošetření.

Celé setkání korunoval křest nových standardů praxe, které za výbor iniciovali Filip
Žitník a Zuzana Kozáková a standardy byly tímto oficiálně vypuštěny do světa.



Webináře

Činnost asociace byla bohužel i v roce 2021 po mnoha stránkách poznamenána
karanténními omezeními, která vedla k přesunutí většiny činnosti ČKA do online prostoru.

Asociace připravila několik večerních webinářů s Andreasem Huckelem, jejich
záměrem bylo mimo jiné seznámit české terapeuty s jeho prací v rámci propagace 6.
kraniosakrální konference

Andreas Huckele (Německo) je spisovatel, učitel, systemický supervizor a párový
terapeut, který pracuje zejména s tématy z oblasti sexuality, traumatu, vztahů, zneužívání a
komunikace. Jeho práce s jednotlivci, ale i v rámci organizací, čerpá z více než 20leté praxe
v různých prostředích. Prezentuje na konferencích, vede semináře pro odborníky i laiky,
působí jako supervizor v organizacích a jakožto autor získal literární ocenění.

Jeho záměrem je spojovat, co je rozpojené, komunikovat, co nelze vyjádřit slovy, a
umožňovat sounáležitost a spolupráci za účelem vzniku propojeného pole mysli, srdce a těla
ukotveného v přítomnosti.



● Bezpečí jako základní předpoklad úspěšného terapeutického procesu 19/1

Tématem webináře bylo bezpečí na různých úrovních, jak bezpečí nastolit a co dělat,
když schází. Schopnost vytvářet bezpečí představuje obecný požadavek pro všechny
terapeutické metody a školy. Záměrem webináře bylo učinit terapeutickou práci účinnější,
udržitelnější a snazší.

Webináře se zúčastnilo 43 terapeutů online a 10 zájemců si koupilo webinář
posléze jako záznam.

● Když sezení opanuje vnitřní dítě! 25/2

Tento webinář prozkoumával situaci, kdy se během sezení v terapeutovi nebo v
klientovi aktivuje vnitřní dítě, což vyžaduje v rámci terapeutického sezení extra porci
uvědomění. Andreas přinesl velmi praktické nástroje, jak se v situaci orientovat a dobře jí ku
prospěchu klienta zvládnout. Vědomá práce s vnitřním dítětem klienta vede sezení
efektivněji k naplnění klientových cílů.

Webináře se zúčastnilo 44 platících účastníků a 7 zájemců si pořídilo záznam
videa.

● Jak na hranice v terapeutické praxi 12/5

Tento webinář se zabýval velmi důležitým tématem hranic v terapeutické praxi.
Účastníci si zvědomovali možnosti, jak cítit hranice ve svém těle a mysli a vnímat je i na
úrovni těla a mysli klienta. Učili jsme se, jak používat hranice ku prospěchu terapeutického
procesu a co dělat, když zjistíme, že naše nebo klientovy hranice nefungují způsobem, který
by byl užitečný nebo příjemný.

Dobré hranice se zrcadlí v pevném rámci terapeutického sezení a kontraktu, v
samotném postoji terapeuta ke klientovi, ale i v respektujícím a jasném používání
terapeutických nástrojů. Dobré hranice jsou spíše pružné než rigidní, a jsou pevně ukotveny
v terapeutově systému (jednotě těla a psychiky).

Tohoto webináře se zúčastnilo 24 platících účastníků a 2 zájemci si zakoupili
záznam videa.



Dalším lektorem, se kterým jsme zorganizovali webinář, byl Michael Kern.

Michael Kern D.O., B.C.S.T., A.B.D., N.D.

vystudoval College of Osteopaths v roce
1987 a je více než 30 let známým
biodynamickým kraniosakrálním terapeutem
a naturopatem, který praktikuje v Londýně.
Učí kraniosakrální terapii už 34 let a je
vůdčím mezinárodním zastáncem
biodynamického přístupu. Pravidelně
pořádá kurzy v Británii, Polsku, Rusku,
Švédsku, Dánsku a v Číně.

Je zakladatelem Craniosacral Therapy
Educational Trust v Londýně a byl senior
učitelem na College of Osteopaths,
International Cranial Association, Centre for
Professional Development in Osteopathy a
na Westminsterské univerzitě.

Je také autorem vysoce uznávané knihy
„Moudrost skrytá v těle – kraniosakrální
přístup k esenciálnímu zdraví“, která je nyní
dostupná v jedenácti jazycích.

● Živoucí matrice 26/5

Tento webinář vycházel z vědeckých objevů z poslední doby, které ukazují, že fascie
nejsou pouze tkání, která tvoří obal a pojivo, ale slouží i jako důležitý komunikační systém
celého těla a hraje klíčovou roli v jeho bio-tensegritě. Tento systém reguluje mnoha různými
způsoby fyziologii a je hustě inervován specializovanými senzorickými nervy, které přenášejí
informace do centrální nervové soustavy. Na webináři jsme prozkoumali některé nové
vědecké poznatky o fasciích. Součástí webináře bylo i praktické cvičení a prostor na dotazy.

Webinář byl přípravou pro připravovaný 4denní praktický seminář plánovaný na rok
2022.

Tohoto webináře se zúčastnilo 55 platících účastníků a 8 zájemců si zakoupilo
záznam videa.



Semináře

Na podzim roku 2021 jsme zorganizovali již druhý Úvodní kurz do biodynamického
kraniálního přístupu s Giorgií Milne.

Giorgia Milne (USA) je učitelkou s dlouholetou
praxí, původně pracovala ve zdravotnictví jako
pomocná lékařka, její zájem jí poté přivedl k
práci s klienty z pohledu hlavních
kraniosakrálních přístupů. Giorgia v minulosti
dlouhou dobu spolupracovala s Hughem Milnem
a po té velmi intenzivně s Charlesem Ridleym.
Řadu let byla ředitelkou školy Dynamického
klidu (Dynamic Stilness School) a učitelkou
Doteku ticha a klidu (Stillness touch). Začátkem
roku 2021 se od této školy oddělila a v
současné době v rámci výuky následuje svou
vlastní cestu. Její nová škola nese název Touch
of Presence (R) School for Biodynamic Studies.

● Úvodní kurz kraniálního biodynamického přístupu 28.10.-31.10.

Základem tohoto kurzu bylo naučit účastníky dotýkat se ne-eferentním (neutrálním)
způsobem z postoje ne-dělání, v tonální rezonanci s primární respirací. Kurz nabídl řadu
cvičení zaměřených na vtělení Klidu a kontakt se střední linií, umožňujících navázat přímý
kontakt s primární respirací ve vlastním těle. Tento postoj po té byl branou pro dotykovou
práci s klientem. Přístup, který učí Giorgia Milne je velmi nenápadný, ale umožňuje
praktikantovi podpořit organismus klienta přesně ve stavu, v němž právě je. Takže i když se
jedná o dosti nenápadnou práci s klientem, může mít velmi hluboké účinky.



Nové standardy kraniosakrální praxe

V rámci asociace v roce 2019 vznikla pracovní skupina, která se začala zabývat
tvorbou nových standardů praxe. V roce 2020 se podařilo vytvořit převážnou část nového
textu. Text byl dokončen v červnu 2021 a standardy se dočkaly důstojného křtu na ostravské
intervizi v září 2021.

Účelem standardů praxe je formálně vymezit kraniosakrální praxi jako specifický a
konkrétně definovaný přístup k práci s klientem. Toto vymezení je určené pro kraniosakrální
komunitu. Poskytuje rámec praxe pro kraniosakrální praktikanty. Souhlas s těmito standardy
je podmínkou přijetí kraniosakrálního praktikanta jako člena ČKA. Standardy také nastavují
minimální požadavky na poskytované vzdělání, které jsou podmínkou pro spolupráci určitého
kraniosakrálního učitele nebo školy a ČKA. Standardy jsou dále určené pro širší odbornou a
laickou veřejnost s cílem umožnit osobám nebo institucím mimo kraniosakrální komunitu
učinit si představu o tom, co kraniosakrální praxe je a na jakých pilířích spočívá.

Nové standardy jsou zásadním přepracováním původních standardů z roku 2012.
Částečnou inspirací pro novou verzi byly standardy Severoamerické asociace pro
kraniosakrální biodynamickou terapii z roku 2019. Nové standardy jsou zcela nově členěny a
obsahují převážnou část nového originálního textu. Záměrem tvorby nového dokumentu bylo
standardy “aktualizovat”, aby reflektovaly vývoj kraniosakrální praxe v Čechách i ve světě,
učinit tento dokument čtenářsky srozumitelnějším a přístupnějším, a zejména vytvořit takový
rámec kraniosakrální praxe, který by jasně vymezil základní principy a zároveň zůstal
dostatečně otevřený, aby obsáhl různorodost jednotlivých přístupů v rámci kraniosakrální
praxe jako širšího celku.

Členy pracovní skupiny byli

● Mgr. Filip Žitník SEP, praktikant kraniosakrální biodynamiky - od roku 2011 - a
dalších na tělo zaměřených přístupů (Somatic Experiencing, Focusing, Procesově
orientovaná psychologie), překladatel odborných knih a textů se související
tematikou, tlumočník odborných seminářů a výcviků

● Dagmar Kůrková SEP, dlouholetá praktikantka kraniosakrální práce a dalších na tělo
zaměřených přístupů, asistentka dlouhodobých výcviků (kraniosakrální osteopatie,
neuroenergetické terapie, Somatic Experiencing), lektorka

● Mgr. Zuzana Kozáková, dlouholetá praktikantka kraniosakrálních přístupů a dalších
na tělo zaměřených terapií (Somatic Experiencing, práce s tělem dle Schmitta),
asistentka dlouhodobého výcviku v CS institutu

● MVDr. Hana Chocholatá BCST, dlouholetá praktikantka a lektorka kraniosakrální
osteopatie, praktikantka homeopatie a dalších na tělo zaměřených přístupů



Zapojení ČKA do sdružení ECSAN

ECSAN (European Craniosacral Association Network) je síť propojující práci
evropských národních asociací a dalších subjektů podporujících kraniosakrální práci. Česká
kraniosakrální asociace je již od roku 2016 zapojena do sítě ECSAN a aktivně se podílí na
její činnosti.

Setkání zástupců evropských asociací se v roce 2021 konalo pouze on-line na
platformě Zoom a průběžně ve skupině na sociální síti Whatsapp i prostřednictvím emailů.

Dalším krokem ECSANu je změnit status sdružení asociací na evropskou asociaci.
To bude znamenat změnu statusu z neformálního sdružení na právní subjekt s názvem
ECSA, tedy European Craniosacral Association. V roce 2021 proběhly první přípravy s tím,
že celý proces této významné změny bude probíhat v roce 2022.

Důvodem této změny je vytvořit pevné formální a právní základy pro sdružování
kraniosakrálních asociací a další budování prostředí pro rozvoj kraniosakrální práce na
evropské úrovni.



Finanční výkazy
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