
 

   

   Důl Dukla 100 let : 
 

Vítáme Vás tady, přátelé podzemí 

Dukla má 100 roků, nikdo to nezmění. 

tak Vám zazpíváme, curiculum vite, 

o té naši Dukle, co možná nevíte. 

Právě před sto léty, tu vznikaly fámy 

že se na kopečku, budou kopat jámy. 

Nebyly to fámy, ale dobrá trefa, 

jáma nese název, císaře Josefa. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Patřila Guttmanům, kteří přišli z Vídně, 

a měli se chovat, k našim lidem vlídně. 

Oni však viděli, jenom tučné zisky, 

a havíři často, sušili tu pysky. 

Jak vypukla krize, a nebylo práce, 

nebylo do srandy, skončila legrace. 

Jen dva - tři dny v týdnu, uhlí se kopalo, 

pro život rodiny, je to příliš málo. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

V každé kolonii, kury, kozy mají, 

ti co mají štěstí, i prase chovají. 

Každý havíř musí, být trochu umělec, 

a v té době vzniká, kovozemědělec. 

Ve stoje i v leže, kopalo se uhlí, 

jenom ruční práce, a to bylo málo. 

vozači a koně, uhlí v dole vozí, 

koně jenom v noci, na povrch se vozí. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Po první světové, vzniká republika, 

už není Rakousko, císařství zaniká. 

Mezi lidmi velká, radost neutuchá, 

vznikne nový název, vzniká Jáma Suchá. 

Na potenci milí, je dobrá petržel, 

dvacet devět roků, název ten vydržel, 

Po druhé světové, zas se název mění 

že hornické práci, třeba ocenění. 



 

   

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Po dlouhém výběru, změna tu propukla, 

a tak šachta v Suché, nese název DUKLA. 

Je to čestný název, též zavazující 

vzpomínkou na vojsko,nás osvobozující. 

Proto Dukeláci, stojí vždy v popředí, 

a celé OKD, na ně s úctou hledí. 

Padesát šest roků, už ten název trvá, 

masa Dukeláků, je na něho hrdá. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

V té době začíná, technická revoluce, 

mnoho strojů mají, dukeláci v ruce. 

Práce s nimi ale, rozum vyžaduje, 

většina havířů, se tak doškoluje. 

Vzduch a také pára, pomalu dosluhuje, 

a nová technika, výkon požaduje. 

Tak až do rubání, natahujeme dráty 

elektřina pěvně, zaťala své drápy. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Pásy a hřebláky, uhlí transportují 

co nové kombajny, hravě produkují. 

Pro plynulost těžby, vznikají zásobníky, 

nikdo nezastaví, ten rozvoj techniky. 

Centrální dispečink, všude má čidla, 

úroveň kontroly, mnohokrát se zdvihla. 

Na všechno dohlíží, též technika nová, 

televize naše, ale průmyslová. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

A naši havíři, to s technikou umí, 

a okolní šachty, ze závisti čumí. 

Jak československé, tak také revírní, 

vznikají rekordy, z té dukelské dílny. 

Třináct je v přípravách a dvanáct je v rubání, 

to se ale špatně, moc špatně dohání. 

I další úseky, zásluhy v tom mají, 

ať je to elektro, či vybavování. 



 

   

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Vzniká učiliště, pro mladé horníky, 

kde se oni učí, všecko znát od píky. 

Sportovní, kulturní, vyžití tam mají, 

dokonce kapesné, učni pobírají. 

Rovněž ošacení, k tomu stravu zdarma 

měla se moc dobře, tahle mladá garda. 

Nejlepší z nich potom, pokračují v škole, 

mnoho z nich pak řídí, celou práci v dole. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Mnoha lidem šachta, novou práci dává, 

kde je ubytovat, problémem se stává. 

Už nestačí jenom, ty brygoš baraky, 

proto hotel IMPUS, postaví se taky. 

Padesát let tomu, vzniká nové město, 

v němž by každý horník, našel svoje místo. 

A to město bylo, lidem nový domov, 

na počest horníků, nazvané HAVÍŘOV. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

K dobré práci patří, též sport, kultura, 

aby ten Havířov, nebyla jen ďůra. 

Dva kulturní domy, plně vytížené, 

mnoho různých kroužků, pro mladé i staré. 

A stanový tábor, v rajeckých Teplicích 

to byla základna, pro čistý vzduch v plících. 

Pak Komorní Lhotka, k tomu Žermanice, 

a zámek Sobotín, líbil se nejvíce. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Všechny ty výhody, už nejsou po ruce, 

smetla je ze stolu, velká privatizace. 

A hornická práce, málo se dnes cení, 

pracovat na šachtě, bývá utrpení. 

Banky a zloději, jsou na prvním místě, 

pracovat rukama, není dneska jisté. 

Ten kdo má peníze, ten má hezkou paní, 

a ten kdo je nemá, těžko práci shání. 



 

   

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Dvě světové války, a tři okupace, 

doby byly těžké, a nebyla práce. 

Všechno jsi přežila, ku naší radosti, 

byla i legrace, přes všechny těžkosti, 

Přejeme Ti Duklo, dlouhá šťastná léta, 

pracovní ruch v tobě, ještě dlouho vzkvétá. 

Kdo v Tobě pracuje, ať se vrací zdravý, 

a ta těžká práce, ať havíře baví. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Vystihnout 100 roků, všechno co se stalo, 

na jednu častušku, bylo hodně málo. 

A tak jsme to milí, zazpívali zhruba, 

by nás celý večer, nebolela huba. 

Komu by se zdálo, že to vše je  málo, 

může pokračovat, co se dál událo. 

A tak zakončíme, curiculum vite, 

co jste nevěděli, teď už dobře víte. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Jednou za sto roku, stanou se zázraky, 

ten co byl abstinent, napije se taky, 

Protože jak víte, třeba zavlažovat, 

protiprašný boj, je třeba dodržovat. 

Proto vás žádáme, ředitele milí, 

jednou za sto roků, byste nám nalili. 

Bo taková půlka, z ruky ředitele, 

jednou za sto roků, musí chutnat svělě. 

 

A dualajne na Dukle je fajně 

a dualajne bylo dobře nám. 

 

Vrků, vrků, máme sucho v krku !! 

 

Gongole a Ročku, tak se k dílu mějte, 

a našim zpěvákům půlku nalívejte. 

By všichni viděli, stoleté zázraky, 

ředitel naleje a pije s námi taky. 

 
 


