Rodák ze Stříteže nad Ludinou byl vyznamenán Cenou města Přerova
Dne 27. července 2017 zesnul v Předmostí v kruhu své nejbližší rodiny velký člověk, uznávaný
archeolog, střítežský rodák Bc. Jan Mikulík.
Narodil se 20. ledna 1956 jako šesté dítě manželům Marii a Josefu Mikulíkovým, významným
místním vlastivědným pracovníkům. Hluboký zájem rodičů o historii a jejich celoživotní úsilí o
zachycení místní i krajové historie výrazně poznamenalo jeho životní dráhu. V jeho celém životě se
pak vzácně skloubily a sladily dědičné rysy obou rodičů – tatínkova pracovitost a věcnost a
maminčina tvůrčí schopnost a fantazie. Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební se
neúspěšně ucházel o studium archeologie. V tomto období také krátce pracoval na
archeologických vykopávkách Slovanského hradiště v Mikulčicích. K archeologii se znovu vrátil až
na konci devadesátých let, kdy začal spolupracovat jako terénní archeolog s Muzeem Komenského
v Přerově a pracovat na částečný úvazek ve společnosti Archaia Olomouc.
Jeho domovem se stalo Předmostí, místo světoznámého sídliště lovců mamutů, které jej
přitahovalo již od dětství. Zde strávil se svou ženou Ludmilou, rozenou Melkusovou z Olšovce, a
svými třemi syny Janem, Danielem a Markem nejkrásnější období svého mimořádně aktivního
života. Předmostí se stalo i jeho profesní srdeční záležitostí. Životní odměnou za jeho rozsáhlou a
nadšenou archeologickou práci v tomto prostoru byl nález téměř dvoumetrového mamutího klu
na zahradě někdejší Knejzlíkovy vily v Předmostí. Byl nadšeným propagátorem mimořádného
historického významu Předmostí. Inicioval zde vybudování zajímavého Památníku lovců mamutů,
otevřeného v roce 2006. Na něj pak navázal ideou na zřízení velkého areálu „Mamutov”, jehož
přípravě věnoval velké úsilí, ale jeho realizace se již nedožil.
Mezi významné výzkumy, na kterých pracoval se svým nerozlučným kolegou Mgr. Zdeňkem
Schenkem, Ph.D., byl archeologický výzkum v areálu bývalého cisterciáckého kláštera na
Velehradě. Kromě nových objevů v podzemí baziliky, křížové chodby, kapitulní síně a původního
klášterního kostela, odkryli ve východní části i základy opatského domu, kaple, nemocnice a
hospice. Za obzvláště důležité je považováno odkrytí původního opevnění bývalého kláštera.
Podílel se na mnoha výzkumech po celém okrese Přerov, např. v Lipníku nad Bečvou v kostele
svatého Jakuba Většího, v bývalém piaristickém klášteře, na hradě Helfštýně, zvonice v
Dřevohosticích a na dalších místech.
V samotném Přerově spolupracoval na celé řadě archeologických výzkumů, zejména přerovského
zámku, Horního náměstí s kaplí sv. Jiří, na Šířavě, v ulici Malá Dlážka a Bratrská, ale i dalších
záchranných výzkumech na veřejných i soukromých stavbách. Vyvrcholením bylo objevení základů
bývalého bratrského sboru a domu v lokalitě Na Marku s renesanční dlážděnou cestou, po které
kráčel samotný Jan Amos Komenský. Neúnavnou prezentací jedinečnosti výsledků tohoto výzkumu
přispěl k vybudování Památníku Jednoty bratrské, který byl na tomto místě v roce 2016 otevřen.

S výsledky archeologických výzkumů obsáhle seznamoval své kolegy v celé řadě článků v
odborných časopisech, podílel se na zpracování několika historických publikací (jedna z posledních
byla „Olšovec v proudu dějin”). Snažil se ale také archeologická bádání popularizovat zajímavou
formou pro širokou veřejnost přednáškami, výstavami, nočními prohlídkami, rozhovory pro tisk,
rozhlas a televizi a dokonce i ochotnickými představeními.
Za vynikající výsledky v oblasti archeologických objevů na území města Přerova a blízkého regionu
mu byla 23. října 2017 vedením města udělena Cena města Přerova - Medaile Jana Amose
Komenského in memoriam.
Byl nejen uznávaným odborníkem, ale i člověkem stále dobře naladěným, s laskavým humorem a
nevyčerpatelným gejzírem příběhů, prožitků, nápadů, postřehů i vtipného glosování dění kolem
sebe. Pro každého, s kým prošel kousek života, se přirozeně stal blízkým člověkem a přítelem.
Ocenění výjimečnosti jeho osobnosti symbolicky vyjádřil Spolek Predmostenzis, který obnovuje
původní Knejzlíkovy sady v Předmostí. Při příležitosti již tradičního pochodu “Po stopách lovců
mamutů”, pořádaného 7. října 2017, mu věnoval jabloň na Školním kopci, odkud je dechberoucí
výhled na Předmostí a celý Přerov. Je to jeden z prvních stromů v Knejzlíkových sadech, který bude
někomu patřit, a zároveň je to nejstarší strom, který zde roste. Tuto událost bude připomínat
jednoduchá tabulka. „Památce Honzy Mikulíka (1956-2017) kamaráda, archeologa a
předmostského patriota.”
Čest jeho památce.
(Brno, 28. 11. 2017, Ing. Josef Mikulík)

Jan Mikulík se synem Markem při objevení mamutího klu v základech Památníku lovců mamutů v Předmostí
v roce 2006

