
Životopis – pan Miroslav Trajhan 

 

Pan Miroslav Trajhan se narodil 3. února 1929 v Poděbradech, když byly velké mrazy. Bydlel 

v Panské ulici v Poděbradech, kde také navštěvoval místní obecnou školu. Chodíval do 

Kolínské Obchodní akademie a pak přestoupil na vojenskou akademii. 

Na konci války pomáhal jako skaut – byl spojkou mezi vojáky v Poděbradech a mimo ně, 

nebo hlídkoval s kulometem v zajateckém táboře pro Němce ve Zboží. 

Kolem roku 1948 jej komunisti začali prověřovat a pan Trajhan získal špatný posudek, 

protože byl: masarykovec, národní socialista, evangelík, sokolník a skaut.  

A právě ve skautu se seznámil s bratry Mašínovými. Starší z bratrů Radek s ním dokonce 

chodil do oddílu a jezdili spolu na tábory. Vzájemně se navštěvovali a dobře znal celou jeho 

rodinu až na generála Mašína.  

Postupem času přišla doba taková, že skauti začali být pronásledováni a začali být pro StB 

nepohodlní. Skauti jako organizace byli roku 1950 zrušeni a přecházeli do jiných oddílů např. 

do turistického, nebo Svazarmu apod.  

Bratři Mašínovi začali plánovat útěk za hranice a pan Trajhan o tom celou dobu věděl. 

Dokonce je podporoval, ale neměl odvahu s nimi odejít. StB donutila pana Trajhana ke  

spolupráci. Pan Trajhan situace využil a díky tomu byl informován, co StB zamýšlí a podával 

zprávy skautům. Vždy si na něj někde počkali a odvezli ho na výslech – do lesa, neznámého 

bytu nebo v práci. Těchto výslechů bylo kolem třiceti.  Postupem času ho StB vyřadila z 

evidence, protože pro ně nebyl nijak užitečný.  

Pan Trajhan prošel celou řadou zaměstnání – začínal ve výrobě moštů a vín v Poděbradech, 

pak pracoval jako účtař, následně v kovovýrobě v ČKD a po vojně pracoval v administrativě 

v Potravinách Čáslav. 

S manželkou Olgou, která byla učitelkou, bydleli nejdříve v Poděbradech a pak se 

přestěhovali do Kutné Hory. Tam také vychovali dvě dcery. 

Pan Trajhan je věrný zásadám skautingu dodnes. Za svoji odvahu byl oceněn ministrem 

Stropnickým vyznamenáním za účast v Květnovém povstání. 

 

   


