
roční dospělí 2000 ,- 2 500 .-
měsíční 1000 .- 1 250 .-
týdenní 600 .- 800 .-
1 - denní 200 .- 300 .-

roční děti do 15 - ti let 350 .- 450 .-

roční 6 000 .- 7 000 .-
7 - denní 1 500 .- 1 800 .-
1 - denní 500 .- 600 .-

roční dospělí 3000 .- 3200 .-
roční - mládež, ZTP 1650 .- 1700 .-

roční děti do 15 - ti let 800 .- 850 .-

MP revíry P revíry
4 200 .- 4 400 .-

roční dospělí 1 150 .- 1 150 .-

roční děti do 15 - ti let 350 .- 350 .-

Známka FRR (fond rozvoje revírů)

dospělí 700 ,-
mládež 16 - 18 let 300 ,-
děti do 15 - ti let 150 ,-

dospělí 50 .-
mládež 50 .-

dospělí 800 .-
mládež 800 .-

manipulační poplatek: viz Statut hospodaření ÚS a usnesení VÚS ze dne 10. září 2021
příklad - člen kat. dospělí celkem: čl. zn. + PCHO + Pov. Úz. roční + brig. + FRR  =   3 750 .-

200 ,-

Soupis revírů a BPVRP platný od r. 2022               
(Územní povolenky)

30 ,-

Členské známky

Příspěvek na chod organizace a kroužků dětí  (PCHO)                                     
( schválen čl. schůzí - konferencí MO Ostrava dne 23. 5. 2019)

Brigáda (10h)

Povolenky celorepublikové                                           
včetně manipulačního poplatku 50 Kč

Povolenky MRS                                                                
včetně manipulačního poplatku 50 Kč

MP revíry P revíry

roční  - mládež, studující do 26 - let, ZTP                           
(na základě potvrzení o denním studiu nebo průkazu ZTP)

550 .- 550 .-

Povolenky pro "nečleny"                                                    
(pro nečleny ČRS a MRS, cizince) MP revíry P revíry

Povolenky celosvazové                                               
včetně manipulačního poplatku 50 Kč

MP revíry P revíry

CENÍK POVOLENEK A ZNÁMEK NA ROK 2023
Územní povolenky na revíry ČRS,                            

Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko
MP revíry P revíry

roční  - mládež, studující do 26 - let,  ZTP                        
(na základě potvrzení o denním studiu nebo průkazu ZTP) 1 100 .- 1 200 .-


