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     Miloslav Dušan Čurda se narodil 8.3.1929 v Trnave na Slovensku. Jeho otec Václav 

Čurda pocházel z Dukovan na Moravě. Po maturitě ihned narukoval do vojny a stal se 

z něho legionářský důstojník. Se svojí manželkou, za svobodna Helenou Smutnou, se 

seznámil na slavnosti legionářů po návratu z války. Pan Dušan byl nejspíš pokřtěn dle 

Milana Rastislava Štefánika v evangelickém kostele. Naneštěstí začala být během jeho 

dětství na Slovensku velmi oblíbená Hlinkova slovenská lidová strana. Jejím cílem bylo 

osamostatnit Slovenskou republiku. Proto byli Čurdovi nuceni opustit své rodné 

městečko a museli se narychlo přestěhovat se do Dukovan na Moravě. V roce 1939 

začal tedy po skončení základní školy studovat na gymnáziu v Přerově. V průběhu 

jeho studia byli popraveni tři jeho profesoři… 

     Během dospívání začalo nejhorší období jeho života – Nacistická okupace během 

druhé světové války. Oba jeho rodiče byli v té době zatčeni na základě udání 

slovenských fašistů, ale naštěstí byli později propuštěni. 20. listopadu 1944 spadla 

před jeho očima na jejich zahradu 250 tunová bomba Spojených států amerických. 

V té chvíli byl nejblíže smrti. Během bombardování zemřelo v Přerově 13 lidí. Zpráva o 

konci války se dostala na jižní Moravu dříve, než se tak skutečně stalo. Proto došlo i 

k přestřelkám, než přijely sovětské tanky, které s otevřenou náručí vítal. 

     Na doporučení rodičů a dalších bližších příbuzných začal chodit na Vysokou školu 

zemědělskou v Brně, kde i absolvoval a získal titul Inženýra. Po roce 1952 po návratu 

z vojny byl pozván jeho bývalým profesorem Kyzlinkem, aby vyučoval na Chemicko-

technologické fakultě katedře kvasné technologie a konzervárenství a později na 

katedře konzervace potravin a technologie masa. V letech 1989 až 1994 i tuto katedru 

vedl. Podílel se hlavně na výzkumu a problematice balení potravin a u žáků i kolegů 

byl velice oblíbený. 

     Před rokem 1960 si vzal svou manželku Mášu. Ta po 48 letech šťastného 

manželství, tj. před 12 lety, zemřela. Přibližně v té době přestal pracovat na VŠCHT. 

Společně měli dvě děti - dceru pracující pro Openmedia a syna hydrogeologa 

přednášejícího v Brně. 

    Prof. Ing. Dušan Čurda, CSc. je nositelem medaile Josefa Hlávky z roku 2009, 

stříbrné medaile České akademie zemědělských věd 2010 a medaile Emila Votočka 

udělené v roce 2017 k 65. výročí založení VŠCHT. 


