
	  
	  

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

 

panu Karlu Kovaříkovi, nar. 1937,  

za spolupráci se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu 
v roce 1956, 

čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu 
dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.  

 

Karel Kovařík patřil do skupiny osob spolupracujících a pomáhajících agentovi 
zpravodajské služby CIC, Lumíru Pavlíkovi. 

V roce 1956 po návratu do ČSR vešel Lumír Pavlík v kontakt s rodinou Olšaníkovou. 
Zejména Josef Olšaník ml. mu pomáhal v získávání informací vojenského charakteru, a to 
jednak fotografováním vojenských objektů ve Šternberku (které provedli společně), 
získáváním nákresů vojenských objektů ve Šternberku a zpráv o situaci na vojenském letišti 
v Přerově. Zprávy z vojenského letiště v Přerově byly získány od Bohumila Kovaříka ml., 
bratrance Josefa Olšaníka ml., který v té době u útvaru v Přerově vykonával základní 
vojenskou službu. Jednalo se o zprávu o počtu a druhu tryskových letadel, jméno velitele, 
přibližný počet posádky leteckého útvaru a zprávu s uvedením SPZ motorových vozidel 
užívaných na letišti. Do této činnosti svého bratra Bohumila Kovaříka ml. se zapojil i jeho 
mladší bratr Karel Kovařík. Karel Kovařík působil jako „spojka“ mezi svým bratrem 
Bohumilem Kovaříkem ml. a bratrancem Josefem Olšaníkem ml. Předáním zpráv 
od Bohumila Kovaříka ml. Josefu Olšaníkovi ml. poskytl Karel Kovařík pomoc 
při zpravodajské (špionážní) činnosti agentu CIC Lumíru Pavlíkovi. 

Karel Kovařík byl v procesu „Josef Olšaník ml. a spol.“ odsouzen Krajským soudem 
v Olomouci dne 5. 6. 1958 pro spáchání trestného činu pomoci k vyzvědačství k trestu odnětí 
svobody v trvání 5 let nepodmíněně, ke ztrátě čestných práv občanských, spočívající ve ztrátě 
práva volebního, která potrvá ještě 5 let po výkonu trestu. 

Etická komise současně svým rozhodnutím ocenila demokratické smýšlení, mravní 
vyspělost a statečné jednání účastníka řízení projevované již v  mladém věku.  

Ve smyslu ust. § 5 zákona č. 262/2011 Sb. se Karlu Kovaříkovi přiznává postavení 
válečného veterána.  

 


