
Sběrná databáze pro aktualizaci turistické nabídky Zlínského kraje je 
součástí projektu Komplexní sběr dat v oblasti nabídky turistických 
možností Zlínského kraje. Garantem tohoto projektu je Zlínský kraj 
a partnery jsou jednotlivé turistické oblasti Zlínského kraje. Sběr-
ná databáze je umístěna na serveru www.pasportizacezk.cz 
a slouží k průběžné aktualizaci turistických informací, které se bu-
dou dále využívat pro tvorbu propagačních tiskovin Zlínského kraje 
a následně také pro naplnění databáze nově se tvořícího turistického 
informačního portálu Zlínského kraje. 
Sběrná databáze www.pasportizacezk.cz je technicky přizpů-
sobena pouze pro sběr a aktualizaci dat, nejedná se tedy o turistic-
ký informační portál určený návštěvníkům Zlínského kraje, proto má 
z pohledu uživatele omezeny funkce pouze pro potřeby sběru a aktu-
alizace turistických dat.
Sběrná databáze byla v první fázi naplněna základními údaji o většině 
turistických atraktivit, aktivit a služeb na území Zlínského kraje, nyní ve 
druhé fázi bude probíhat jejich doplnění a aktualizace.  
Aktualizovat data o svém zařízení mohou jejich provozovatelé přímo 
ve sběrné databázi na serveru www.pasportizacezk.cz, nebo 
mohou využít pomoci sítě kontaktních turistických informačních cen-
ter ve Zlínském kraji (seznam kontaktních TIC je uveden na serveru 
sběrné databáze), případně se mohou obrátit na agenturu pověřenou 
sběrem dat – společnost ARC Mikulov. Veškeré informace potřebné 
pro úspěšné provedení aktualizace dat ve sběrné databázi jsou umís-
těny přímo na serveru. 

PROBÍHÁ NEJROZSÁHLEJŠÍ AKTUALIZACE
TURISTICKÉ NABÍDKY ZLÍNSKÉHO KRAJE

VYUŽIJTE MOŽNOSTI AKTUALIZOVAT INFORMACE
o Vašem zařízení v nové sběrné databázi Zlínského kraje

Udělejte 1. krok
pro aktualizaci svých informací a spus�te si

sběrnou databázi turistické nabídky Zlínského kraje 
www.pasportizacezk.cz

Bližší informace

Agentura pro rozvoj 
cestovního ruchu 

ARC Mikulov s.r.o.
Náměstí 30 

692 01 Mikulov
tel.: 519 511 829

e-mail: info@
pasportizacezk.cz

Informace
jak provést
aktualizaci

ve sběrné databázi 
také poskytnou
vybraná TIC 
Zlínského kraje. 
Jejich aktuální

seznam je
uveden na www.

pasportizacezk.cz 

www.pasportizacezk.cz

Tento projekt je spolufinan-
cován Evropským fondem 

pro regionální rozvoj, 
Ministerstvem pro místní 
rozvoj a Zlínským krajem

...obce, hotely, restaurace, hrady, zámky, muzea, aktivity...


