
Olympijské studijní a informační centrum (OSIC) bylo po
vzoru The Olympic Studies Centre v Lausanne, které pracuje
přímo pod Mezinárodním olympijským výborem (MOV), zří-
zeno 1. března 1996. Kořeny jeho vzniku však sahají už do
konce 80. let, kdy v roce 1987 vznikla Československá olym-
pijská akademie, která si postupně dala za cíl u nás podobné
centrum „olympijské vědy“ zbudovat. Zásadní měrou se o to
zasloužil historik a pozdější předseda České olympijské aka-
demie Jiří Kössl. Ten měl velmi dobré kontakty v MOV a do-
kázal získat velkou řadu dokumentů k dějinám světového
olympijského hnutí, přičemž on sám se historií mezinárodního,
českého a československého olympismu velmi intenzivně ce-
loživotně zabýval. Co si tenkrát dalo Olympijské studijní a in-
formační centrum (OSIC) za cíl a co je jeho posláním?

Především sbírá archivní a dokumentační materiály (mimo
jiné fotografie, film, video, CD-ROM, trojrozměrné objekty
atd.). Získané informace pak využívá k propagaci a rozvoji
olympismu a olympijských idejí, spolupracuje s obdobnými
studijními a dokumentačními centry, muzei sportu a vysokými
školami v České republice i v zahraničí. Spolupracuje rovněž
s médii (s televizí, rozhlasem a tiskem) na přípravě pořadů či
článků s olympijskou tematikou. Připravuje a ve spolupráci
s různými nakladatelstvími vydává publikace (např. edice
Olympijská knihovnička). Připravuje a vyrábí výchovně vzdě-
lávací a propagační materiály, výstavy, pořady a soutěže. Za-
jišťuje základní zpracování spisů Českého olympijského
výboru (ČOV) a jeho složek a průběžně je předává k uložení
do Národního archivu, archivuje kopie důležitých doku-
mentů. Buduje a spravuje knižní fond ČOV a umožňuje jeho
využívání odbornou veřejností. V neposlední řadě poskytuje
servisní činnost ČOV a jeho složkám.

V roce 2000 bohužel zakladatel Olympijského studijního
a informačního centra Jiří Kössl vážně onemocněl a po ročním
boji s nemocí zemřel. Po jeho smrti převzal Olympijské cen-
trum historik, dlouholetý člen České olympijské akademie
a později i místopředseda ČOV pro olympismus František
Kolář, který navázal na Kösslovu práci a má velkou zásluhu na
stálé existenci Olympijského centra. 

V roce 2012 přišel nápad zřídit pod vedením vedoucího ar-
chivu ČOV Petra Klimenta tzv. Olympijskou multimediální
knihovnu (OMK) – elektronický systém, který umožňuje spra-
vovat a popisovat rozsáhlé soubory digitálních dokumentů. 
Na zpracování a popisech se podílejí pracovníci ČOV, otevřený
systém ale umožňuje účast na projektu i externistům, napří-
klad z akademické obce nebo z prostředí sportovních svazů či
novinářům a publicistům. Tento celý projekt byl z velké části
financován Olympijskou solidaritou. Postupně se do systému
nahrávají fotky z archivu ČOV v té nejlepší možné kvalitě
a současně probíhá i digitalizace klasických fotografií z nega-
tivů. Největší objem „starých fotografií“ má fond sportovního
fotografa Karla Nováka (cca 150 tisíc). 

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
v Praze se podařilo v roce 2014 získat do pronájmu příhodné
prostory, kde se vybudovala nová knihovna Olympijského stu-
dijního a informačního centra. Nový dokumentografický sy-
stém byl další výzvou ke zpracování unikátního knižního
fondu. Postupně se znovu katalogizuje podle knihovnických
standardů dosavadní starý fond, který je souběžně doplňován
novými přírůstky. K dnešnímu dni knižní fond obsahuje přes
3500 titulů, což odpovídá cca osmi tisícům svazků. Fond je ve
svém zaměření výjimečný a úzce specializovaný. Knihovna je
rozdělena do více než šedesáti tematických lokací: od olym-
pismu obecně přes jednotlivé olympijské hry, kandidátská
města, publikace MOV, publikace jednotlivých národních
olympijských výborů a akademií, Olympijského muzea v Lau-
sanne až například po olympijskou filatelii apod. Dokumenty
spravované v rámci projektu Olympijské multimediální kni-
hovny (OMK) budou zpřístupňovány prostřednictvím we-
bového rozhraní. OMK slouží především pro účely Českého
olympijského výboru, za dohodnutých podmínek však bude
k dispozici i širšímu okruhu zájemců. Přihlášeným uživatelům
rozhraní bude nabídnuta řada pokročilých nástrojů, pomocí
kterých budou moci pohodlně vyhledat a sestavit do osobních
účelových kolekcí dokumenty, které se týkají předmětu jejich
zájmu. Projekt Olympijské multimediální knihovny by měl být
spuštěn v průběhu roku 2017.2
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