
Pierre de Coubertin -
Stručný životopis

Pierre vo veku 6 rokov

Zámok „Castle Mirville“ (Normandia) – tu strávil 
Coubertin väčšinu svojho detstva

1863 -1. január - Pierre de Coubertin sa narodil v  Paríži 
v bohatej aristokratickej rodine ako štvrté a zároveň
najmladšie dieťa1864-80- bezstarostné detstvo 
v parížskom mestskom dome a na zámku „Castle 
Mirville“ v Normandii
- Jezuitská škola v Paríži, maturita 1880- hral na 
klavíri, bol talentovaný hudobník a nadšený športovec 
zviazaný s prírodou

1880-83 - odmietol vojenskú kariéru, ktorá bola preňho 
plánovaná
- študoval teóriu práva a politické vedy v Paríži

1883-90 - Coubertin sa viac a viac zaujímal o sociálne otázky, 
bojoval za pedagogickú reformu vo Francúzsku 
- šport považoval za vhodný nástroj vo výchove 
mládeže a podporoval zavedenie telesnej výchovy do 
škôl 
- niekoľko študijných pobytov v Anglicku, Kanade a 
USA
- množstvo publikácií týkajúcich sa pedagogiky a dejín 
- venuje sa zakladaniu žiackych športových klubov 
a predsedá organizáciám na národnej úrovni 

1892 - prednáška na Univerzite Sorbonne v Paríži: 
Oznámenie o obnove Olympijských hier 

1894 - založenie MOV, Coubertin zastával miesto prvého 
sekretára

1895 - uzavretie manželstva s Marie Rothan
1896 - prvé Olympijské hry v Aténach; Coubertin sa stal 

predsedom MOV
- narodenie syna Jacquesa 

1897 - prvý Olympijský kongres v Le Havre pod vedením 
Coubertina
- niekoľko ciest po Európe za účelom štúdia politickej 
situácie a šírenia olympijských myšlienok 

1900 - Olympijské hry v Paríži; Coubertin je sklamaný, 
pretože boli zatienené celosvetovými problémami

1902 - narodenie dcéry Renée
1906 - revolucionár svojej doby: Coubertin založil  

spoločnosť pre pracujúcich športovcov
- mienil zaviesť univerzity pre pracujúcich
- množstvo publikácií o telesnej výchove a pedagogike

1912 - Coubertin zaviedol moderný päťboj na Olympijských 
hrách v Štokholme a zahájil „Päťboj Múz“ (umelecké
súťaže)  
- on sám vyhral zlatú medailu za báseň „Óda na šport“

1915 - centrálu MOV premiestnil do Lausanne
1925 - rezignoval na funkciu prezidenta MOV; 

- stal sa doživotným čestným prezidentom MOV 
- založil Medzinárodnú pedagogickú spoločnosť

1926-27 - publikoval Svetové dejiny v 4 zväzkoch 
- do svojej smrti žil vo Švajčiarsku; celý svoj majetok 
venoval na realizáciu olympijských myšlienok

1937 - zomrel na zástavu srdca počas prechádzky v Ženeve 
2. septembra

Pierre a jeho manželka Marie
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