
  
 
 

   Moderní dějiny chiropraxe 
 
 
 

V Evropě se během 19. století lékaři 
vyhýbali umění "rovnání kostí". Místo toho 
preferovali používání pijavic a kauterizaci 
postižené oblasti (přikládání horké 
žehličky na kůži). V roce 1867ale slavný 
chirurg, Sir James Paget, uveřejnil v 
časopise British Medical Journal článek s 
názvem "Případy, kdy kostní manipulace 
léčí". V něm popsal typy spinální 
manipulace známé v té době. V rané fázi 
20. století zažilo Německo prosperující období odvětví manuální medicíny.  
 
18. září 1895 je považováno za den oficiálního vzniku samostatného 
povolání chiropraktika, neboť tento den D.D.Palmer poprvé použil svou 
techniku při ošetření pacienta. Tím byl Harvey Lillard, kterému patřila 
uklízecí firma, jež se starala o budovu, ve které D.D.Palmer se svou praxí 
sídlil. K této události si sám Palmer poznamenal: "Pan Lillard má již 
nejméně 17 let velmi špatný sluch, takže sotva slyší pouliční ruch či tikot 
svých hodin. Když jsem pátral po příčině jeho špatného sluch, vyšlo najevo, 
že pan Lillard před mnoha lety opravoval cosi na svém domě a při tom stál 
na vysokém žebříku. Kdy se vykláněl, aby dosáhl do místa opravy, ucítil 
lupnutí v páteři a od té doby se jeho sluch postupně zhoršoval. Podrobné 
vyšetření jeho páteře ukázalo, že jeden z jeho obratlů je vychýlen ze své 

správné polohy. Došel jsem k závěru, že sluch 
panu Lillardovi je možné vrátit, a to tím, když se 
mi podaří napravit jeho obratel. Po půlhodinovém 
rozhovoru se mi podařilo pana Lillarda k tomuto 
zákroku přesvědčit. Vrátil jsem obratel do jeho 
původní polohy, a to tak, že jsem použil jeho 
trnový výběžek jako páku. Brzy došlo k 
zásadnímu zlepšení sluchu pana Lillarda. Nebyla 
to žádná náhoda, neboť zákrok byl proveden po 

velmi podrobném vyšetření a před zraky jeho ženy. Nejednalo se o žádný 
hrubý zákrok; naopak, zákrok byl tak specifický, že žádný jiný chiropraktik 
ho nebyl schopen provést lépe 
 
V následujících letech přejmenoval Palmer svou praxi na D.D.Palmerovu 
školu léčení a chiropraxe (Palmer School & Infirmary of Chiropractic). V 
roce 1906 se D.D.Palmer ocitl ve vězení za provozování praxe bez 
lékařské licence. V letech 1906 až do své smrti v roce 1913 zveřejnil řadu 
významných prací. Za zmínku stojí především Chiropraktická věda (The 
Science of Chiropractic) a Chiropraktikovy manipulace (The Chiropractors 
Adjuster). Kromě toho stál u základu mnoha různých chiropraktických škol 
na americkém Západě. 
 


