
Pierre de Coubertin –
Život a dielo humanistu
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Coubertin strávil veľkú 
časť svojho detstva na 
zámku Mirville.

... narodený 1. januára 
1863 v Paríži

... zomrel 2. septembra 
1937 v Ženeve
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jeho mama:

Marie-Marcelle Gigaut
de Crisenoy
(1823-1907)

dedička zámku Mirville

Pierrov otec:

barón Charles Louis
Fredy de Coubertin, 
(1822-1908)

umelecký maliar



Nadšený športovec
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Pierre de Coubertin miloval 
putovanie v horách,

hranie tenisu,

veslovanie v jeho 
„Yole“,

bicyklovanie.



Muž športu

Šport je „prameň vnútorného zlepšenia na posilnenie mládeže...“

 
1892 – hranie vo futbalovom 
spolku: novinka, ktorá našla 
ešte málo porozumenia

Pater Didon (1840-1900) 

Presadil idey Coubertina v jeho 
„Collège“ v Paríži do praxe.

Zakladateľ základnej myšlienky
"Citius - Altius – Fortius"
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Dôležité ťažiská 
Coubertinovej snahy 
zaviesť šport do 
spoločnosti, boli:

jeho boj o zavedenie 
žiackeho športu

rozvoj „praktickej 
gymnastiky“

uskutočnenie zásady „šport 
pre všetkých“

iniciovanie a založenie 
početných spolkov a 
športových zväzov

uverejnenie nesčíselných 
článkov k športovej 
pedagogike



Talentovaný umelec

Hudba

Coubertin hral na 
klavíri, 
komponoval a 
improvizoval 
hudobné skladby.

Bol veľký 
obdivovateľ 
Beethovena a 
jeho „9. 
symfónie“

Literatúra

1912 napísal 
„Ódu na šport“ 

– literárne 
majstrovské 

dielo, za ktoré 
získal zlatú 
olympijskú 

medailu.

Na svojich cestách 
nefotografoval, ale zachytil svoje 
dojmy ako skice vo svojom 
albume. (Tu: breh rieky Hudson)

Zámok Mirville, 
namaľovaný 
Pierrom de 
Coubertinom

Maliarstvo
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Pierre de 
Coubertin a 

umenie

Tento pohár navrhol 
Coubertin pre 

Olympijské hry v 
Štokholme

Otvárací ceremoniál 
Olympijských hier v 
Štokholme.

Prvý plagát 
olympijských 

hier
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Pierre de Coubertin sa 
zasadzoval najmä za 

slávnostné otvorenie a 
ukončenie 

olympijských hier. 
Táto tradícia trvá 

dodnes.



Pedagóg a priateľ mládeže

Vychovávateľstvo, pedagogika a vzdelanie občanov 
stoja v strede myšlienkového sveta Pierra de 
Coubertina, ktorý sám seba vidí ako „pedagóga“.

1925 zakladá Všeobecnú 
pedagogickú jednotu

Príhovor v rádiu k 
americkej mládeži 
(1934)
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1890 tvrdí, „že žiadna 
politická, hospodárska alebo 

sociálna reforma nemôže 
byť bez predošlej reformy 

pedagogiky“.



Historik s rozhľadom

Coubertin 
uverejňuje v r. 1927 
štvorzväzkové 
svetové dejiny

Coubertin sám 
vykonal početné 
historické a 
politické štúdie a 
využil svoje 
obsiahle znalosti 
dejín, aby udalosti 
aktuálneho diania 
správne usporiadal.
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Príklady z jeho rozmanitej 
tvorby: „Kam smeruje 
Európa?“, už v r. 1923 (!); 
„Dejiny 19. storočia“; 
„Dejiny južnej Ameriky“; 
„Karol Veľký a jeho ríša“; 
„Vikingovia“; „Vznik 
Spojených štátov“; „Čo 
znamená socializmus?“



K jeho obsiahlemu dielu patria
tridsať vydaných zväzkov; ca. 15000 tlačených strán, z 
ktorých veľa titulov bolo znovu vydaných alebo preložených 
do angličtiny, nemčiny, španielčiny, holandčiny, maďarčiny 
alebo čestiny

45 brožúr, takmer 900 strán, pochádzajúcich často z 
konferencií, príhovorov, správ, štúdií alebo tlačových 
článkov

viac ako 1200 doteraz registrovaných článkov, ktoré sa 
objavili v tlači

jeho obsiahle dielo: štvorzväzkové dejiny sveta

     Spisovateľ
1899 uverejnenie jeho 
„Roman d‘un Rallié“

1912 „Óda na šport“
      
      Estét
„Ó, šport, ty si krása!...“

Bol len spisovateľ, novinár – 
vlastnil mimochodom pracovný 
preukaz – alebo kronikár? 
Bezpochyby toto všetko a 
ešte oveľa viac!

Novinár
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a estét
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Sociálna
spravodlivosť

Šport
pre všetkých

Reformácia
školstva

Tento muž, svojrázny, tvorivý a aktívny, 
ktorého osobné devízy znejú „voir loin, parler 
franc, agir ferme“ („vidieť ďalej, hovoriť 
otvorene, počínať si rozhodne“)...
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Priateľstvo
medzi národmi

Svetový mier



Pierre de Coubertin- zakladateľ novodobých olympijských hier

- Od čias renesancie početné
  pokusy o znovuzrodenie antických
  Olympijských hier v Európe

- Rozmach v dôsledku nemeckých
  vykopávok antickej Olympie
  okolo r. 1875

Idea

    1850                            
Dr. William                

Penny Brookes

        

mladý barón

Plagát prvých 
Olympijských 
hier novoveku 

1896 v Aténach
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Coubertin:
- Silný záujem o grécky
  vzor
- Hlboké dojmy počas
  študijných ciest do Veľkej
  Británie, Ameriky a Kanady
- Nadšené stretnutie
  s anglickým vidieckym lekárom
  Dr. Williamom Pennym Brooksom,
  ktorý od roku 1850 organizoval
  Olympijské hry vo Wenlochu

776 pred Kristom

393 po Kristovi



Za čo sme Pierrovi de Coubertinovi 
vďační ešte dnes ?

Olympijská 
charta

citius - altius – 
fortius

 (lat.: rýchlejšie – vyššie - 
silnejšie)

              

Olympijské kruhyOlympijský sľub

Zavedenie moderného 
päťboja

(1912 Štokholm) 

VlajkaIOC – komisia 
reforiem 
paraolympiád

Olympijské 
ceremónie
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Olympijský

protokol



Letné hry Zimné hry

 

2008 Peking

2004 Atény

2000 Sydney

1996 Atlanta

1992 Barcelona

1988 Soul

1984 Los Angeles

1980 Moskva

1976 Montreal

1972 Mníchov

1968 Mexiko

1964 Tókio

1960 Rím

1956 Melbourne

1952 Helsinki

1948 Londýn

1944 Tókio (nekonali sa)

1940 Helsinki (nekonali sa)

1936 Berlín

1932 Los Angeles

1928 Amsterdam

1924 Paríž

1920 Antverpy

1916 Berlín
                (nekonali sa)

1912 Štokholm

1908 Londýn

1906 Atény 
                (medzihry)

1904 St. Louis

1900 Paríž

1896 Atény

2010 Vancouver

2006 Turín

2002 Salt Lake City

1998 Nagano

1994 Lillehammer

1992 Albertville

1988 Calgary

1984 Sarajevo

1980 Lake Placid

1976 Innsbruck

1972 Sapporo

1968 Grenoble

1964 Innsbruck

1960 Squaw Valley

1956 Cortina d’Ampezzo

1952 Oslo

1948 St. Moritz

1936 Garmisch-
       Partenkirchen

1932 Lake Placid

1928 St.Moritz

1924 Chamonix
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GIGANTIZMUS

Kam sa uberáš Olympia?

MÉDIA

Porozumenie 
medzi národmi

                

Spolitizovanie hier

1972 útok na 
Mníchov

IOC – Komisia 
reforiem 

paraolympiád

Ľudskosť víťazí!

Narastajúca 
komercializácia

Doping

Sydney 2000 

HROZBY NÁDEJE
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