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Tajenka z minulého čísla: kuchyŇská sůl

Miroslava Drachovská vynikala již v době svých studií. Po maturitě v roce 1937 (na‑
rodila se 24. 11. 1918) studovala na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství 
ČVUT, studium dokončila v roce 1946 po znovuotevření vysokých škol. Všechny 
zkoušky i rigorózum absolvovala s vyznamenáním, to byl spolu s vysokou úrovní di‑
zertační práce důvod, že v roce 1949 obdržela výjimečné vyznamenání: promoci „sub 
auspiciis“ (tedy pod záštitou tajenka1, dříve tajenka2 ). V roce 1950 získala doktorát 
přírodních věd na Univerzitě Karlově a v roce 1952 doktorát technických věd na ČVUT. 

osobní

Trosky zříceného letadla OK-OAD

Půl století od tragické smrti
doc. Drachovské-Šimanové

Před padesáti lety, 28. března 1961 
se u Norimberku zřítil letoun Čes‑
koslovenských aerolinií, Iljušin Il‑18 
OK‑OAD, letící na lince Praha–Zu‑
rich–Rabat–Dakar–Conakra. K neštěstí 
došlo devět minut po dvacáté hodině, 
27 minut od startu v Praze. O důvo‑
dech havárie se dodnes vedou spory. 
Zahynulo všech 44 cestujících a 8 čle‑
nů posádky.
Mezi obětmi katastrofy byla i přední 
osobnost našeho řepařského výzku‑
mu, doc. RNDr. ing. dr. Miroslava Dra‑
chovská‑Šimanová. Tragicky tak byla 
ukončena výjimečná vědecká i peda‑
gogická kariéra – doc. Dra chov ská 
vedla biologické oddělení Výzkum‑
ného ústavu cukrovarnického, byla 
do centkou Fakulty potravinářské 
tech nologie VŠCHT, přednášela na 
Karlově univerzitě a Vysoké škole 
zemědělské. Věnovala se rostlinné 
fytopatologii a fyziologii (především 
cukrové řepy), otázkám spojeným 
se škodlivými činiteli (virózami, hou‑
bovými chorobami, škůdci), formu‑
lovala a zaváděla do praxe metody 
prognózy a signalizace výskytu pato‑
genů kulturních plodin. Zabývala se 
mj. také problémy vlivu chorob na 
technologickou kvalitu. Byla autorkou 
mnoha knižních, časopiseckých a dal‑
ších pub likací (jejich seznam obsa hu je 
sta položek). Nebýt onoho osudného 
leteckého neštěstí, byl by jistě výčet 
výsledků vědecké a odborné činnosti 
doc. Drachovské‑Ši ma nové mnohem 
delší.

Blahoslav Marek
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