Zdroje:
●

10 letišť s nejlepší dopravní dostupností: Infograficky znázorněná data jsou

založena na 10 nejoblíbenějších letištích mezi cestujícími z České republiky podle
interní databáze GoEuro.
●

Celkové pořadí evropských letišť s nejlepší dopravní dostupností: Do

seznamu byla zahrnuta letiště z následujících zemí: Španělsko, Spojené království,
Německo, Portugalsko, Švédsko, Itálie, Irsko, Francie, Lucembursko, Nizozemsko,
Belgie, Polsko a Česká republika. Letiště byla zvolena na základě objemu letecké
přepravy v Evropě za použití dat společnosti Eurostat za rok 2016.
●

Všechny uvedené informace: Zdrojem pro všechna data týkající se letišť byly
oficiální stránky městské hromadné dopravy daného města nebo letišť přímo.

●

Měny: Ceny za dopravu byly převedeny dne 11. 7. 2017 za použití převodníku měn
na bloomberg.com. Mohlo dojít k malým odchylkám.

Kritéria použitá pro hodnocení letišť v jednotlivých zemích jsou následující:
-

Vzdálenost: Uvedená vzdálenost je v kilometrech a vyjadřuje vzdálenost mezi
letištěm a centrem města.

-

Nejrychlejší způsob dopravy¹: Nejrychlejší způsob, jak se přepravit z letiště do
centra města za použití vlaků, autobusů, tramvají a metra.

-

Délka cesty¹: Čas, který je potřeba k překonání vzdálenosti mezi letištěm a
centrem města uvedený v minutách.

-

Cena¹: Cena za jízdenku pro jednu osobu pro vybraný způsob dopravy.

Nejlevnější způsob dopravy²: Nejlevnější způsob dopravy mezi letištěm a
centrem města.

-

Délka cesty²:  Čas, který je potřeba k překonání vzdálenosti mezi letištěm a
centrem města uvedený v minutách za nejlevnější způsob dopravy.

-

Cena²: Cena za jízdenku pro jednu osobu za nejlevnější způsob dopravy.

Dodatečné informace: Některé subjekty nebyly zobrazeny, byly však vzaty v

potaz. Například Nejrychlejší způsob dopravy², Délka cesty², Cena² pro seznam
celkového pořadí evropských letišť s nejlepší dopravní dostupností.
Hodnocení:
-

Celkové pořadí je kombinací všech výše uvedených kritérií. Čím lepší jsou možnosti
přepravy z letiště do centra města, tím vyšší skóre.

-

Kritéria, jako například vzdálenost, nejrychlejší a nejlevnější způsob přepravy, byla
hodnocena dvojnásobným počtem bodů při sčítání celkového pořadí.

-

Body za celkové pořadí jsou uvedeny v procentech.

