
Co je metoda McTimoney
a proč je přínosná pro 

zvířata?
Stejně jako lidé, i zvířata trpí bolestmi zad, 

krku, pánve a poruchami pohybového ústrojí.

Jedná  se o neinvazivní celostní léčbu pomocí 
jemné mobilizace pohybového aparátu, která 

upravuje rovnováhu svalové a kosterní 
soustavy, obnovuje zdraví a pohybovou 

výkonnost. Zvířata léčbu většinou ochotně 
přijímají neb je jim příjemná a majitelé zvířat 

vítají skutečnost, že není třeba použít 
jakékoliv lokální či celkové umrtvení nebo 

jiné léky.

John McTimoney vyvivul tento přístup v 
roce 1950, kdy upravil svou techniku 

chiropraxe lidí pro zvířata. Získat kvalifikaci 
pro chiropraxi zvířat McTimoney metodou 
lze pouze na jediné univerzitě v Evropě a to 
ve Velké Británii formou postgraduálního 

studia.

Co můžete očekávat při 
ošetření McTimoney 

metodou?
Chiropraktik provede detailní vyšetření a 
položí vám otázky ohledně obtíží, úrazu 

nebo změny chování. Dále provede 
vyšetření zvířete v pohybu a v klidu. 
Nejprve pohledem a poté pohmatem 

vyšetří, zda jsou přítomné nerovnováhy v 
kosterně svalovém systému nebo drobné 

blokády v kloubních spojeních.

Nejdříve je vyšetřena páteř a pánev, a po té 
i ostatní klouby. Problémové oblasti jsou 
léčeny pomocí jemné, ale velmi přesné a 

rychlé mobilizace, která napomůže ke 
srovnání vychýleného kloubního segmentu 

a tím omezí ochranný zvýšený svalový 
tonus v této oblasti a zmírní tak omezení 

pohybu a bolest.

Následná péče obvykle zahrnuje 
odpočinek nebo odlehčený výkon na 

několik dní. V závislosti na povaze zranění 
může zvíře vyžadovat několik nápravných 

procedur

Kdy vyhledat 
Chiropraktické ošetření?

Jako všeobecný návod, majitelé zvířecích 
miláčků by měli zvážit návštevu zvířecího 

chiropraktika v případě následujících 
příznaků:

Psi a jiná malá zvířata:
● Bolest při vstávání
● Obtíže se zdoláváním schodů
● Známky nepohodlí při dotyku páteře
● Snížená fyzická výkonnost 
● Neochota k fyzické aktivitě
● Ztuhlost nebo bolest po aktivitě
● Kulhání a jiné poruchy chůze
● Problémy z důvodu kompenzace 
(nadváha, ortopedické vady, plemenné 
predispozice k úrazům)

Koně a ostatní velká zvířata:
● Bolavá nebo studená záda
● Výchylky nebo pokles ve výkonnosti
● Nesymetrické opotřebení kopyt/podkov
● Nesouměrná ztuhlost v jedné otěži
● Nesouvislý cval
● Odmítání poslušnosti (kopání etc.)
● Změny chování či temperamentu
● Problémy z důvodu kopenzace 
(ortopedické vady, jednostranné zatížení, 
nevhodné osedlání či okování a také 
fyzická nevyrovnanost jezdce)



Osobní profil:
Stuart má vlastní chiropraktickou praxi od 

roku 2002, kdy se po čtyřech letech studia na 
Univezitě kvalifikoval jako McTimoney 
Chiropraktik. V roce 2006 rozšířil své 

vzdělání o Postgraduální Diplom v Manipulaci 
zvířat McTimoney metodou. Stuart je členem 

McTimoney Chiropractor Association.

Za posledních devět let vybudoval Stuart 
úspěšnou privátní chiropraktickou kliniku 

blízko Oxfordu ve Velké Británii. Nedávno se 
však rozhodl rozšířit pole působnosti a přinést 

techniky a pozitivní účinky McTimoney 
Chiropraxe i do České Republiky, kam se 

přestěhoval se svou ženou.

Stuart pevně věří v celostní přístup k léčbě 
zvířat a blízce spolupracuje s ostatními 

odborníky (veterináři, trenéry, kováři, sedláři 
atd.), aby byla zvířeti zajištěna co nejlepší 

komplexní a optimální péče.

Příběhy klientů:
„Náš německý ovčák začal kulhat po 

procházkách, byl zaražený a zasmušilý. 
Veterinární vyšetření neodhalilo nic 

neobvyklého, ale po dvou ošetřeních od 
Stuarta byl náš pes opět plný života, bez 

bolesti či kulhání.“    (Chloe, Abingdon, UK)

„Můj hřebec spadl na překážce a po té nemohl 
vůbec sehnout hlavu a žrát. Rentgen neukázal 
žádné zlomeniny či jiný nález a tak nám náš 
veterinář doporučil Stuarta. Ten objevil dvě 
blokády v krční páteři a po třech ošetřeních 

začal náš kůň zase žrát ze žlabu.“
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