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Hlavní zásluhu na obnovení činnosti Moravské ornitologické stanice jako přírodovědného oddělení Muzea Komenského, za její vědec-

kou, publikační a další činnost v období od sedmdesátých let a za její rozšíření do dnešní moderní podoby má bezesporu Jiljí Sitko. 

 

 

Narodil se v Napajedlích (1943), přírodovědeckou fakultu absolvoval v Brně. Po ukončení školy pracoval v Parazitologickém ústavu 

ČSAV v Praze (1965 – 1969) a na Vysoké škole zemědělské v Brně pak do roku 1971. Ve stejném roce nastoupil na ornitologickou 
stanici v Přerově. Celý areál byl v havarijním stavu, takže místo vědeckého bádání čekalo na mladého parazitologa organizování  
stavebních prací, které v podstatě skončily až postavením téměř celé nové budovy v roce 1981. 

Zaměstnancem stanice se v tu dobu stal také F. Hejl, stále aktivní člen ornitologického sdružení, který byl jeho „pravou rukou“  
a na stanici nalezl potřebné zázemí v podobě své „hejlovny“. 
Sitkovo umění získávat finance na nákup knih a sbírkových předmětů se výborně doplňovalo se schopnostmi F. Hejla, který v průběhu 

dalších deseti let na 160 školách vybral pro stanici přes 800 ks preparátů vzácnějších ptáků, společně se jim také dařilo nakupovat 

ptáky z pozůstalostí a soukromých sbírek.  
J. Sitko se intenzívně věnoval i rozsáhlé organizační práci – znovu zajistil vydávání časopisu Zpráv MOS (v tehdejší době nejznámější 
ornitologické periodikum u nás), organizoval řadu odborných celostátních konferencí (např. v r. 1982 k 50. výročí založení MOS, které 
se zúčastnilo 150 ornitologů z celé republiky) a významným způsobem přispěl k rozvoji ornitologické knihovny. 
Naprosto zásadním počinem ale bylo prosazení přestavby ornitologické stanice v letech 1979-1981. Stavební práce byly prováděny 
v rámci akce Z a tehdejší pracovníci stanice při nich odpracovali tisíce hodin. J. Sitko ale nezapomínal ani na své oblíbené parazity  

a ve volných chvílích pokračoval ve shromažďování unikátních sbírek. Že to nebyla práce marná, ukazuje jeho lví podíl na zpracování 
všech kapitol o parazitech ptáků u nového vydání Fauny ČR- Ptáci, dlouhá řada příspěvků v našich i zahraničních odborných časopi-
sech a v poslední době zpracování čtyř ojedinělých monografií o vnitřních parazitech ptáků. 
J. Sitko je držitelem Ceny města Přerova - Medaile J. A. Komenského (r. 2007) a členem vědecké rady Univerzity Palackého 
v Olomouci. 
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