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Už o dva týždne sa na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách bude dať opäť člnkovať.
Slávnostné otvorenie novej člnkovacej sezóny je naplánované na 16. júna.

Bude to piata sezóna od obnovenia člnkovania na Štrbskom plese po približne 30 rokoch.
Návštevníci budú mať k dispozícii 11 drevených pramíc a jedno kanoe.       Za 50 minútové
člnkovanie zaplatia záujemcovia od 15 do 19 eur, v závislosti od druhu použitého člna, čo je
približne o jedno až dve eurá viac ako vlani. 
   
Ak návštevníci využijú služby veslára, vyjde ich to na ďalších 20 eur. Vlani sa prišlo na Štrbské
pleso člnkovať 9 675 ľudí, v roku 2010 ich bolo okolo 8 000. Z prístaviska na brehu Štrbského
plesa vypravili vlani 3 201 lodiek, v roku 2010 to bolo približne 2 700, informovala SITA Katarína
Šarafínová zo spoločnosti Tatry mountain resorts.    
Štrbské pleso je jediné vo Vysokých Tatrách, kde je povolené člnkovanie. V minulosti bolo
takýchto plies viac, napríklad aj Popradské pleso. Člnkovanie na Štrbskom plese funguje na
základe výnimky, keďže celé pleso sa nachádza v najprísnejšom stupni ochrany prírody.     
    „Zatiaľ sa nevyskytol žiaden problém. Aj pri náhodných kontrolách boli dodržané všetky
podmienky, ktoré sme prevádzkovateľovi dali,“  povedal pre SITA riaditeľ Správy
Tatranského národného parku Pavol Majko.    
 
Jedným z predmetov ochrany Štrbského plesa je aj vzácny druh ryby sih marena, ktorý vo
svojej pôvodnej podobe žije už len v Štrbskom plese. Člnkovacia sezóna na Štrbskom plese sa
končí v polovici októbra.     
Člnkovanie na Štrbskom plese má takmer 130 ročnú tradíciu. História osady Štrbské Pleso
siaha do roku 1872, vtedy tu vyrástol prvý objekt. Na jazere sa začalo člnkovať pravdepodobne
už zakrátko po postavení prvých objektov, keďže už v roku 1880 tu stálo prístavné mólo a
prístrešok pre člny. Koncom 70-tych rokov minulého storočia bolo člnkovanie pre veľké
znečistenie plesa a nedisciplinovanosť návštevníkov zastavené.
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