
Oprám je název pro zatopené důlní dílo, a to 
jak povrchové, tak hlubinné, které se pozdě-
ji propadlo. Litvínovský Oprám vznikl zato-
pením povrchového dolu Klement, ve kte-
rém probíhala těžba v letech 1904–1945. 
V 70. a 80. letech důl sloužil jako skládka, 
kdy ze svahů popelářské kuka vozy vysypá-
valy komunální odpad z Litvínova přímo do 
vody. I díky tomu můžete ještě dnes pod vo-
dou narazit na spoustu zajímavých věcí, kte-
ré pocházejí z domácností okolo Litvínova.

KRAJ: Ústecký kraj
NEJBLIŽŠÍ MĚSTO: Litvínov, Lom
GPS: 50°36’30.51“S 13°38’32.52“V
TYP: zatopený povrchový důl
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA: 13 m
PRŮMĚRNÁ VIDITELNOST DLE SP: 3 m
NEJLEPŠÍ OBDOBÍ NÁVŠTĚVY: zima, jaro, podzim
PROVOZOVATEL: není
PROVOZNÍ DOBA ZÁKLADNY: není
CENÍK: vstup zdarma
VSTUP: Vstup do vody je pozvolný 
z malé písečné pláže.
PLNĚNÍ LAHVÍ: ne

PŮJČOVNA POTÁPĚČSKÉHO VYBAVENÍ: ne
NEJBLIŽŠÍ PLNÍRNA: VS SČP BARBORA, 
č. p. 184, Oldřichov u Duchcova, 
tel.: 602 481 648, cena vzduch 
8 Kč/litr, cena nitroxu 20 Kč/litr
UBYTOVÁNÍ: ne
MOŽNOST PARKOVÁNÍ: ano, přímo 
u vstupu do vody, zdarma, jsou zde 
umístěny i lavičky, které lze využít 
na pohodlnou přípravu výstroje
STRAVOVÁNÍ: ne, lze využít restaurace 
v Litvínově, nebo doporučuji si zajet 
asi 13 kilometrů do obce Střelná, kde je 
restaurace s názvem Krčma u lesa, kde 
výborně vaří a porce jsou víc než velké
PŘÍJEZD NA LOKALITU: z Litvínova jeďte 
na obec Lom, v ní zahněte doleva 
nahoru a pokračujte ulicí Vrchlického 
asi 1,5 kilometru a před bílým domem 
s vysokým bílým plotem odbočte 
doleva, dál se držte rovně, po 
250 metrech v mírné levotočivé zatáčce 
odbočte doprava na nezpevněnou 
cestu, po ní dojedete až k Oprámu

české lokality text a foto michal černý
plánek kateřina černá

Od parkoviště se vám na oprám naskytne tento pohled, vpředu je vstup do vody z malé pláže

litvínovský oprám
alternativní názvy: důl klement; smeťák

Štiky tu potkáte doslova na každém kroku

Na to, k čemu sloužil tento dřevěný válec, jsem nepřišel

Potopená kamna při severním břehu

Úhoři vylézají ze svých úkrytů 
hlavně navečer a v noci
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Popis lokality

Vodní plocha je na pohled ze břehu poměr-
ně velká, ale během hodinového ponoru ji 
bez problému obeplavete. Asi nejlepší je 
od vstupu do vody plavat ve směru hodino-
vých ručiček. Cestou podél severní stěny již 
budete potkávat spoustu vyvezeného ha-
rampádí, hlavně hrnců a talířů je tu spous-
ta. Najdou se ale i větší věci, třeba dvoje ku-
chyňská kamna, několik sudů, ve kterých lze 
občas spatřit sumce, je tu i hadice od fekál-
ního vozu a dokonce tlaková lahev od svářecí 
soupravy. Pokud narazíte na nataženou lin-
ku, najdete na jejím konci motorku složenou 
z nalezeného materiálu na dně Oprámu. Ale 
není to tu jen o „bordelu“, i ryb tu potkáte 
spoustu, a to hlavně štik všech různých ve-
likostí, které se ukrývají v porostu vodních 
rostlin v menší hloubce při severní stěně. 
V levém horním rohu při pohledu od vstu-
pu zase můžete celkem často potkat sumce, 
který se zde rád schovává v padlém stromu. 
Také úhořů je na této lokalitě celkem dost, 
takže byste při troše štěstí měli nějaké bě-
hem ponoru také potkat.

ATRAKCE POD VODOU: motorka, stará kamna, 
sudy, loukoťová kola, spousta hrnců a mno-
ho dalšího menšího „odpadu“
PODVODNÍ FAUNA: okouni, bělice, kapři, štiky, 
sumci, úhoři, candáti, slávičky
JINÉ ZAJÍMAVOSTI: Oprám se nachází kousek 
pod Litvínovským Koldůmem (kolektivní 
dům), který byl postaven v letech 1948–1950, 
jednalo se vlastně o socialistický pokus 
o maximální kolektivismus, v budově měly 
být soustředěny veškeré služby, které člo-
věk v té době ke svému životu potřeboval. 
Dnes je dům technickou památkou.
DŮLEŽITÉ INFORMACE: auta parkujte tak, abys-
te neblokovali cesty, po kterých se pohybují 
pěší i cyklisté; zároveň lokalitu opouštějte, 
aniž byste zde po sobě nechávali u ohniš-
tě odpadky, to samozřejmě platí i pro dal-
ší lokality, někdy je mi až stydno, když vi-
dím, jaký bordel po sobě potápěči na místě 
zanechají
NEJBLIŽŠÍ BAROKOMORA: Ambulance 
hyperbarické oxygenoterapie nemocnice 
v Mostě, J. E. Purkyně 270/5, Most n

Tahle už asi sekat nebude...Že by šampus?

Menší štíhle se schovává v potopeném stromu

Pozůstatky po vysypávání komunálního odpadu

Najdete tu dokonce i velkou tlakovou láhev

Nejspíše po zimních radovánkách tu na dně skončil i bob

Parkovat se dá hned u laviček

Odbočka ze silnice k vodě
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