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Na początek – staranne 
przygotowanie lotu

WBREW STANDARDOM ICAO, 
REGUŁY RUCHU POWIETRZNEGO 
NIE WSZĘDZIE SĄ TAKIE SAME!
Do lotu zagranicznego musimy bez wątpienia szykować się 
staranniej niż do krajowego, a to choćby ze względu na wlot 
nad nieznany teren, gdzie obowiązują po części odmienne 
regulacje i może inny język komunikacji.

Jednolite standardy ICAO ustalono dla całej kuli ziemskiej, 
ale praktycznie w każdym państwie spotyka się odstępstwa 
od międzynarodowych przepisów lotniczych. Należy się 
z nimi dokładnie zapoznać w porę (przed wylotem), sięgając 
do odpowiednich wydawnictw krajowych, czyli do Aeronau-
tical Information Publication (AIP), do stosownych map lot-
niczych ICAO czy innych materiałów, takich jak np. Jeppe-
sen Airways Manual. Całą taką dokumentację – koniecznie 
aktualną – trzeba przejrzeć i uważnie przeczytać. Najwięcej 
praktycznych informacji możemy znaleźć na różnych stro-
nach internetowych z artykułami, jak lata się po kraju, do 
którego chcemy się wybrać. Wiele takich informacji jest na 
stronach AOPA danego kraju. Do AOPA można też zawsze 
zadzwonić lub wysłać maila, by wyjaśnić jakąś mniej zrozu-
miałą sprawę. KTL – AOPA Poland wielokrotnie udziela po-
trzebnych informacji i wskazówek pilotom z zagranicy. Za-
letą tych kontaktów jest i to, że rozmawiają piloci z pilotami, 
a informacje są najbardziej aktualne.

Na całym świecie przestrzeń powietrzna podzielona jest 
zgodnie z zaleceniami ICAO na klasy, od A do G. Zwykle 
w danym kraju używane są nie wszystkie klasy. W niektó-
rych państwach reguły dotyczące klas wykazują swoiste oso-
bliwości (np. odnośnie widoczności czy kontaktu radiowe-
go). Warto przed lotem poznać przepisy dotyczące nie tylko 
samej klasy G. W innych krajach istnieją rodzaje przestrze-
ni powietrznej nie wszędzie znane. W Danii i innych pań-
stwach nordyckich mamy do czynienia z Traffic Informa-
tion Area (TIA) i Traffic Information Zone (TIZ), w Austrii 
ze Special Rules Area (SRA), Air Traffic Zone (ATZ) nie są je-
dyną cechą przestrzeni we Włoszech, a Temporary Segrega-
ted Areas (TSA) nie występują wyłącznie w Polsce.

(1) marzec 2014

Przygotowanie
do lotu za granicę

Lot za granicę to niezwykła przygoda, dla 
niektórych szczytowe osiągnięcie w pilotażu. 
Na obczyźnie ma człowiek okazję opuścić 
znajome, rodzime szlaki powietrzne, poznać 
wiele rzeczy nowych i pięknych, zdobyć cenne 
doświadczenia. Europa ze swymi prawie 
dwoma tysiącami lotnisk stwarza doskonałe 
możliwości odkrywania przy pomocy samolotu 
ciekawych miejsc i krajobrazów. Długi weekend 
śmiało wystarczy, by oblecieć większość stolic 
naszego kontynentu bądź zdobyć się na skok 
przez Alpy do Włoch. Mając do dyspozycji cały 
tydzień możemy dotrzeć na krańce Europy, 
nawet jednosilnikowym Piperem czy Cessną 
w tak odległe miejsca jak Przylądek Północny 
w Norwegii (Nordkap) lub greckie Cyklady, 
a nawet do Turcji.

Latanie za granicą nie jest skomplikowane, 
pod warunkiem sumiennego przygotowania 
(które oczywiście powinno być normą, także 
w podróżach krajowych) i unikania ryzyka 
zderzenia ze złą pogodą.
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W niektórych państwach Europy przestrzeń powietrzna 
zdaje się praktycznie niedostępna z uwagi na szereg ograni-
czeń lotów, lub przebicie się przez nią pozostaje niezmiernie 
trudne. Dla wielu osób wyprawa samolotem staje się wiel-
kim nawigacyjnym wyzwaniem. We Francji są na przykład 
liczne strefy ograniczone (LF-R). Wystarczy zajrzeć do fran-
cuskiego AIP, by stwierdzić, że z wielu obszarów praktycz-
nie można często korzystać, a w niektórych restrykcje wpro-
wadzane są z zastosowaniem NOTAMu, a i to sporadycznie, 
w  razie potrzeby. W AIP znajdziemy też częstotliwości ra-
diowe, na których można uzyskać informacje o statusie kon-
kretnych stref ograniczonych (LF-R) bądź zezwolenie na 
przelot. Informacje należy oczywiście zdobyć z aktualnych 
publikacji przed startem, zapoznać się z depeszą NOTAM, 
aby podczas lotu mieć wszystko pod ręką. Francuska prze-
strzeń powietrzna przestanie być trudna, da się bez prze-
szkód lecieć zgodnie z linią kursu wytyczoną na mapie.

NIC LEPSZEGO NAD DOBRE MAPY
Ani kroku bez odpowiednich map lotniczych, czy to papiero-
wych czy elektronicznych. Nawet gdy na pokładzie jest GPS 
z dużym, kolorowym ekranem nawigacyjnym i aktualną ba-
zą danych nawigacyjnych. Bardzo ważne – GPS powinien 
mieć uaktualnioną bazę danych!
Kto w nawigacji stosuje mapy lotnicze ICAO z różnych kra-
jów w skali 1:500 000, winien najpierw na ziemi zapoznać 
się ze zróżnicowaną kolorystyką i symbolami, aby lot od-
był się bez kłopotów. Nawet użytkownik ujednoliconych 
map VFR+GPS (Jeppesen) musi przed startem znać struktu-
rę przestrzeni powietrznej, procedury VFR i czasem trudną 
wymowę obcojęzycznych nazw miejscowych (punktów mel-
dowania). Nie może zabraknąć obowiązkowej „kreski” ozna-
czającej trasę lotu. Nie ma znaczenia, czy jest wykreślona 
ołówkiem, czy elektronicznie, grunt, aby była. Praktyczna 
jest specjalna kolorowa, przezroczysta taśma do map lotni-

czych. Po locie można ją odkleić i użyć do wyznaczenia na-
stępnego odcinka trasy. Tylko w ten sposób zobaczymy, co 
czeka nas po drodze, a podczas lotu znakomicie ułatwia to 
weryfikację miejsc, przez które przelatujemy.
Niezwykle ważnym elementem planowania trasy jest ustale-
nie wysokości, jaką powinniśmy utrzymywać podczas prze-
lotu. W  Polsce nie ma z tym problemu (z nielicznymi wy-
jątkami, jak w dolocie do Nowego Targu czy Jeleniej Góry), 
ale w wielu krajach musimy zwracać naprawdę baczną uwagę 
na wysokość terenu n.p.m. i odpowiednio wcześnie wzbić się 
na bezpieczną wysokość. Szczególnie lot samolotem z silni-
kiem o niedużej mocy może być dużym wyzwaniem.
W wielu obszarach powietrznych Europy obowiązuje meldo-
wanie się nad punktami nawigacyjnymi ustalonymi dla ru-
chu IFR, nawet gdy lecimy według zasad VFR. Warto więc 
wziąć na pokład stosowną mapę tras IFR, chyba że jesteśmy 
w stanie szybko ściągnąć punkty meldunkowe IFR z banku 
danych GPS (aktualna baza!).

MET-BRIEFING – NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ 
PRZYGOTOWAŃ DO LOTU
Po ustaleniu lotniska docelowego i trasy, trzeba zasięgnąć 
rady specjalisty od pogody. Niestety, w Europie coraz trud-
niej o indywidualne fachowe doradztwo meteorologiczne. 
Klasyczne lotniskowe biuro meteorologiczne spotkać moż-
na jeszcze tylko na większych lotniskach i w portach lotni-
czych. Kontakt z meteorologiem i dostęp do map pogo-
dowych dla niemal całej Europy, METARów i TAFów jest 
dostępny bezpłatnie w 2014 roku dla wszystkich człon-
ków KTL – AOPA Poland dzięki umowie z firmą IBCOL 
(ibcol-meteo.pl).
Informacje o pogodzie są obecnie najczęściej dostarczane 
przez „usługodawcę”. Można je zdobyć w krajowych syste-
mach Self  Briefing poprzez lotniskowe terminale lub w in-
ternecie (Homebriefing). Systemy Self Briefing najczęściej 
wymagają wstępnej rejestracji. Można jej dokonać w domu 
i od razu sprawdzić, jakie dane są w określonym kraju do-
starczane i czy są zrozumiałe (podawane są w języku an-
gielskim). Na wszelki wypadek warto przyswoić sobie skró-
ty stosowane w METAR i TAF oraz nauczyć się czytać mapy 
pogodowe i  ich symbole. Dane dostępu do odpowiedniego 
Briefing Systemu znajdują się w internecie, zwykle można 
do nich dotrzeć poprzez serwis internetowy krajowego do-
stawcy informacji pogodowych, m.in. Deutscher Wetter-
dienst (DWD, flugwetter.de), który oprócz wielu podstawo-
wych danych zawiera również obrazy satelitarne.
Lecący za granicę musi zdawać sobie sprawę, że pogoda i jej 
zmiany mogą mieć naturę inną niż w ojczyźnie, mogą wystą-
pić zjawiska nowe i nieznane. Groźne, silne wiatry i turbu-
lencje zdarzają się nie tylko nad Alpami, ale też w dolinie Ro-
danu (mistral) czy na wybrzeżu chorwackim, dalmatyńskim 
(bora). Lecąc wzdłuż linii brzegowej, musimy w określonej 
sytuacji atmosferycznej liczyć się z możliwością nagłego wy-
stąpienia mgły morskiej. Na pewno warto przed startem się-
gnąć jeszcze raz do podręcznika meteorologii i przeczytać 
stosowny rozdział o zjawiskach pogodowych.
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ĆWICZ SIĘ W SKŁADANIU PLANU LOTU
Układ z Schengen ułatwił latanie w Europie, jednak w więk-
szości krajów nadal trzeba składać plan lotu międzynarodo-
wego. Czasem jest on obowiązkowy dla lotów w przestrzeni 
kontrolowanej, a w rzadkich przypadkach dla wszystkich lo-
tów krajowych (Grecja). Trzeba dokładnie przeczytać część 
GEN (AIP) o zasadach przylotu do nowego państwa i obo-
wiązkowych planach lotu. Niektóre państwa (szczególnie 
spoza UE) wymagają lądowania na lotnisku z odprawą celną 
albo na tak zwanym Airport of Entry, zaś wylotu z lotniska 
określanego jako Airport of Exit.

Lecący mają różne możliwości składania planu lotu: przez 
internet, telefonicznie, faksem. Osobiste omawianie planu 
nie zawsze za granicą jest możliwe, często stoi się tam na 
lotnisku przed terminalem do wprowadzania danych, przez 
który można przekazać plan lotu, uzyskać NOTAM i infor-
macje o pogodzie (Meteobriefing). Niestety, systemy te nie 
są w Europie ujednolicone i zorientowanie się w menu wy-
maga nieco cierpliwości. Podobnie jak w przypadku Mete-
obriefingu, tutaj także można zarejestrować się w domu do 
niektórych systemów. Mając własny laptop czy iPad można 
złożyć plan lotu przez internet, o ile jest dostęp do sieci.

Prócz terminala i internetu, jest jeszcze w Europie tradycyj-
ny sposób złożenia planu lotu – na papierze (szczególnie na 
mniejszych lotniskach). Jest on przekazywany do AIS fak-
sem lub telefonicznie. Udający się w lot za granicę powi-
nien mieć pewną wprawę w wypełnianiu formularza planu 
i  umieć osobiście przedstawić plan właściwemu organowi 
AIS w języku angielskim. W polskich warunkach, przy la-
taniu po krajach ościennych sprawdza się system składania 
planu lotu telefonicznie do jednego z kilkunastu polskich 
lotniskowych biur briefingu. Zaletą jest to, że są one czynne 
cała dobę, poza tym  po drugiej stronie siedzą zawsze miłe 
specjalistki, które z wyrozumieniem korygują nawet drobne 
nieścisłości czy błędy pilota.

Gdy plan zostanie złożony i aktywowany, nie można za-
pomnieć o jego zakończeniu, najpóźniej po wylądowaniu. 
Na lotniskach kontrolowanych odbywa się to automatycz-

nie poprzez ATC. Na lotniskach niekontrolowanych trzeba 
zatroszczyć się o to samodzielnie – najlepiej zadzwonić do 
właściwej komórki AIS albo najbliższej centrali kontrolnej. 
Można też poprosić o to miejscowego kierownika lotów.

WŁAŚCIWE WYPOSAŻENIE SAMOLOTU
Z typowym wyposażeniem samolotu do lotów VFR, szcze-
gólnie w zakresie radia, transpondera i nadajnika bezpie-
czeństwa (ELT), można bez większych problemów lecieć za 
granicę. Transponder jest bardzo przydatnym urządzeniem, 
nawet gdy nie wszędzie jest wymagany.
Zgodnie z przepisami (i zdrowym rozsądkiem) w lotach jed-
nosilnikowymi samolotami nad wodą konieczna jest ka-
mizelka ratunkowa dla każdej osoby na pokładzie samolo-
tu, jeśli nie da się dotrzeć do wybrzeża lotem ślizgowym. 
Przy oddaleniu ponad 100 mil morskich od brzegu trzeba 
wieźć tratwę. W poszczególnych krajach mogą obowiązywać 
dodatkowe regulacje. O wymaganym wyposażeniu można 
przeczytać w krajowym wydawnictwie AIP (w części GEN) 
albo w Jeppesen Manual.

DOKUMENTY
Nie od rzeczy jest przypomnieć, że w każdym locie zagra-
nicznym musimy posiadać ubezpieczenie lotnicze OC użyt-
kownika statku powietrznego, załogi i pasażerów, a na po-
kładzie stosowny certyfikat ubezpieczenia. Następnym 
często sprawdzanym dokumentem, od którego zależą opła-
ty na większych lotniskach (szczególnie w Niemczech) jest 
aktualne świadectwo hałasu dla naszego samolotu. Aktual-
ne świadectwo zdatności do lotu, ważna licencja pilota i po-
twierdzenie badań lekarskich nie powinny zostać w biurku 
w domu, należy je mieć ze sobą w podróży.
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Żeby wylądować na tym pasie (Nida – Litwa) trzeba trafić
na optymalną pogodę, być bardzo dobrym pilotem 
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ZA GRANICĄ TO I OWO INACZEJ

NAWIGUJ POPRAWNIE
Na ojczystym lotnisku łatwo się we wszystkim zorientować 
i do krótkiego przelotu w okolicy zbyteczne są czasochłon-
ne działania wstępne. Inaczej na obczyźnie, gdzie nigdy nie 
można zaniechać sumiennego przygotowania każdego kolej-
nego etapu. Nieznany jest teren, a w strukturze przestrzeni 
powietrznej należy się dopiero rozeznać. Rezygnując z grun-
townych przygotowań, możemy szybko narazić się w powie-
trzu na niebezpieczeństwo, stracić orientację, a nawet wpaść 
bez zezwolenia do wymagającej takowego strefy. Takie sytu-
acje zdarzają się czasem wkrótce po starcie.

Satelitarny system nawigacyjny oczywiście polepsza orien-
tację, ale nieraz tylko w stopniu ograniczonym. Urządzenia 
nabywane nawet za przyzwoitą cenę ukazują uproszczony 
obraz przestrzeni powietrznej, bez wskazań wysokości, za-
daniem pilota jest więc właściwa interpretacja wskazań. Kto 
chce czuć się bezpiecznie, niech wypełni formularz planu 
przebiegu lotu i na mapie zaznacza punkty kontrolne, punk-
ty zwrotne, kursy poszczególnych odcinków i czasy przelo-
tu. W dłuższych podróżach nad górami i wodą, taki plan lotu 
jest nieodzowny. Znalezienie nowego lotniska, szczególnie 
w nieznanym krajobrazie, bywa trudnym wyzwaniem na-
wet mimo używania systemów GPS. Najlepiej nawigować 
„tradycyjnie“ patrząc na punkty orientacyjne na ziemi (linie 
dróg, rzek, doliny, znaki lądowe, wieże...), nie zdając się wy-
łącznie na GPS. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy 
musimy dolecieć do punktu meldunkowego (zgłosić przy-
lot), co najczęściej ma miejsce w strefach kontrolowanych. 
Gdy nie zlokalizujemy jednoznacznie punktu meldowania, 
w żadnym wypadku nie wolno po prostu lecieć dalej. Należy 
być na taką ewentualność przygotowanym i znać odpowied-
nią procedurę postępowania i częstotliwość, na której moż-
na uzyskać dodatkowe informacje.

Lot nocny za granicą wymaga dokładnego przestudiowania 
lokalnych przepisów. W wielu państwach Europy loty VFR 
po zapadnięciu zmroku są całkowicie zakazane.

MAŁE I DUŻE LOTNISKA
Duże lotniska w Europie pracują najczęściej bez ograniczeń 
czasowych, przynajmniej te największe, komunikacyjne, 
otwarte są przez całą dobę. Zwykle na miejscu jest stacja pa-
liwowa i miejsce postojowe, dostępne także nocą. Lotniska 
te mają jedna podstawową wadę dla pilotów GA – stały się 
one niezwykle drogie, o cenach wręcz zaporowych dla więk-
szości z nas. Czas pracy i funkcjonowania mniejszych lot-
nisk bywa bardzo różny.
Przy planowaniu lotu za granicę chyba najwięcej czasu zaj-
muje zebranie dokładnych danych dotyczących lotnisk doce-
lowych oraz – co jest niemniej ważne – odpowiedniej liczby 
lotnisk zapasowych. Dużo wcześniej należy zebrać dokładne 
informacje i odpowiednio zaplanować trasę lotu.
Bardzo istotną sprawą przy przylocie na obce lotnisko jest 
znajomość i przestrzeganie obowiązujących na nim proce-
dur dolotu, wysokości dolotu, punktu wlotu, kierunku na 
kręgu. Na wielu lotniskach występują ograniczenia rucho-
we w niektórych godzinach, niektóre strefy trzeba omijać ze 
względu na hałas lub dlatego, że okoliczni mieszkańcy nie 
życzą sobie oglądać samolotów nad głowami. Są to proble-
my jeszcze u nas mało znane, ale w wielu krajach to być al-
bo nie być dla danego lotniska czy lądowiska, dlatego nie po-
winniśmy tubylcom stwarzać niepotrzebnych problemów. 
Dolatując do lotniska, powinniśmy nawiązać z nim łączność 
radiową. Dlatego koniecznie musimy znać aktualne często-
tliwości, ale również wiedzieć, jak się zachować, gdy nikt 
nam nie odpowiada, lub odpowiada w swoim języku.
Po wylądowaniu z reguły planujemy tankowanie. A tu mo-
że być niespodzianka... Na przykład na wyspach Grecji (choć 
nie tylko w tym kraju) niektóre lotniska funkcjonują tylko 
kilka godzin dziennie i tylko nieliczne dysponują AVGASem. 
Przybysze lądujący nie w porę mają więc problem.
Nawet znaleziona w dokumentacji informacja o możliwo-
ści zatankowania samolotu nie musi oznaczać możliwości 
dokonania tego od razu po wylądowaniu. Zaleca się wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z lotniskiem, na 
którym  planujemy tankowanie, i uzgodnienie możliwości 
kupna paliwa. Wszędzie jest z tym coraz gorzej, chociażby 
ze względu na zupełnie różne interpretacje niejednoznacz-
nej dyrektywy unijnej dotyczącej akcyzy na paliwa lotni-
cze (wskutek czego w różnych krajach przepisy w tej materii 
obowiązujące bywają najróżniejsze). Na szczęście wszędzie 
istnieje jeszcze coś takiego, jak solidarność ludzi związanych 
z lotnictwem, która wyżej ceni bezpieczeństwo pilotów niż 
biurokratyczne, nieżyciowe pseudo-regulacje.
Uwaga! Na małych lotniskach, niezależnie od kraju, rzadko 
kiedy akceptowane są płatności kartami. Raczej należy na-
stawić się na płatność wyłącznie gotówką i to w walucie lo-
kalnej. Radzimy przed wylotem zaopatrzyć się w wystarcza-
jący zapas gotówki każdego kraju, do którego chcemy lecieć 
lub przez który chcemy przelatywać i... zabrać więcej niż jed-
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ną kartę płatnicza – może zdarzyć się tak, że tej naszej nie 
będą w danym miejscu akceptować.
Czasem jedynym wyjściem (albo świadomym wyborem) jest 
przylot do dużego portu lotniczego, zwłaszcza, gdy jest on 
jedynym lotniskiem przekroczenia granicy (airport of en-
try). Dotyczy to przede wszystkim krajów poza UE, gdzie 
trzeba dokonać odprawy paszportowej i celnej. Opłata za lą-
dowanie będzie tam zapewne znacząco wyższa niż na lot-
nisku trawiastym, ale za to autobus być może zawiezie nas 
z  lotniska wprost do najbliższego miasta. Na wielu lotni-
skach kontrolowanych w Europie wymagana jest odprawa 
przez tzw. agenta handlingowego, do którego najlepiej jest 
zatelefonować jeszcze przed startem. Być może już w tej roz-
mowie poznamy wyznaczony dla nas czas lądowania (slot) 
i łączny koszt pobytu w danym miejscu – który z reguły jest 
dużo wyższy niż najbardziej pesymistyczne oczekiwania.

BEZ KIEROWNIKA LOTÓW – 
ZA GRANICĄ TO MOŻLIWE
Piloci przyzwyczajeni do wywoływania INFO przed dolo-
tem do każdego docelowego lotniska muszą tu i ówdzie za 
granicą nastawić się na co innego. Czasem jest to „RADIO“, 
na niektórych lotniskach nie ma wcale służby informacyj-
nej (Aerodrome Flight Information Service, AFIS), niekiedy 
nie można porozmawiać z naziemnym kierownikiem lotów 
(jest tak np. we Francji, Danii, Finlandii). Po prostu leci się 
nad lotniskiem, obserwuje wyłożone znaki i sygnały, wcho-
dzi w krąg nadlotniskowy i ląduje odpowiednio do kierunku 
wskazanego w polu sygnałowym. Równie często ląduje się 
zupełnie na ślepo, bo brakuje nawet rękawa wskazującego 
kierunek wiatru.
Zanim wlecimy w krąg nadlotniskowy, podajemy na usta-
lonej częstotliwości „na ślepo” swoje znaki, model (typ) sa-
molotu, pozycję i zamiar (cel lotu). Ponownie zgłaszamy się 
wchodząc w poszczególne etapy kręgu: downwind, base i fi-
nal, oraz po opuszczeniu drogi startowej. Podobnie postę-
pujemy przy odlocie. Inni piloci także zgłaszają swoje poło-
żenie w ten sposób, dzięki czemu wszyscy kierujący ruchem 
lotniskowym są zorientowani i potrafią właściwie zarządzać 
przylotami i odlotami. Dokładne informacje trzeba znaleźć 

wcześniej w odpowiednich wydawnictwach krajowych AIP 
lub w Jeppesen VFR Manual. Uwaga: czasem językiem mel-
dunków jest język miejscowy, a nie angielski.

LOT NAD GÓRAMI I MORZAMI
Południowa Europa leży za Alpami. Przy sprzyjającej pogo-
dzie przelot nad nimi okazuje się niezapomnianym przeży-
ciem. Niedoświadczeni powinni przelatywać nad tymi gó-
rami wzdłuż autostrad lub zalecanych tras VFR, zawsze na 
maksymalnej dopuszczalnej wysokości i w należytym odda-
leniu od szczytów gór. Nawet na takich wysokościach liczmy 
się jednak z nagłymi turbulencjami i gwałtownymi wiatra-
mi katabatycznymi. Znacznie zmniejszona moc silnika mo-
że nie wystarczyć do sprostania tym wiatrom i utrzymania 
wysokości lotu!
Na lot przez doliny Alp przy pełnym zachmurzeniu mo-
że pozwolić sobie tylko ten, kto w takich przedsięwzięciach 
uzyskał przeszkolenie, ma odpowiednie doświadczenie i po-
trafi trafnie oszacować ryzyko. Jeśli dane meteo nie zapew-
niają bezpieczeństwa lotu przez Alpy, należy go odłożyć albo 
przygotować się na ominięcie pasma od zachodu (nad doliną 
Rodanu) albo od wschodu (nad rejonem Wiednia). W takim 
przypadku, nie da się dyskutować z pogodą.
Pamiętajmy, że Alpy nie są jedynymi wysokimi górami na 
Starym Kontynencie. Miejmy respekt także przed Pireneja-
mi i włoskimi Apeninami, które w określonych warunkach 
atmosferycznych stają się barierami nie do pokonania.
Dobra pogoda potrzebna jest też przy dłuższym locie nad 
wodą. Zdumiewające, ile godzin można wylatać w Europie 
nad wodami, nie tylko nad kanałem La Manche w drodze do 
Anglii, na wyspy u wybrzeża Grecji, ale i na Korsykę, Baleary, 
Korfu, czy na północ na Gotlandię. Takie loty nadmorskie 
niewątpliwie wymagają starannego przygotowania, zwłasz-
cza jeśli chodzi o sprawność maszyny. Konieczne jest złoże-
nie planu lotu, stały kontakt radiowy z FIS czy inną placów-
ką ATC, lot na najwyższej możliwej wysokości (w razie awarii 
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silnika zapewni to długi tor ześlizgu), nałożenie kamizelek 
ratunkowych. Zabierając tratwę, omówmy dokładnie z pa-
sażerami postępowanie, podział ról na wypadek przymuso-
wego wodowania. Nauczmy się wcześniej obsługiwać tratwę 
i umieśćmy ją w takim miejscu w samolocie, aby w razie po-
trzeby była natychmiast dostępna.
Lot nad wysokogórskim pasmem czy pełnym morzem ma 
w sobie coś nadzwyczajnego. W niektórych krajach wyda-
wane są w takich przypadkach specjalne zalecenia. Należy 
je przeczytać. Czasami, szczególnie w przelotach nad wodą, 
trzeba przestrzegać przepisów o dodatkowym wyposażeniu 
awaryjnym (nadajnik bezpieczeństwa, kamizelki ratunko-
we, tratwa ratunkowa).

NAJLEPIEJ ZAWSZE LATAJ Z FIS
W lotach zagranicznych łączność radiowa ze służbą infor-
macyjną FIS winna stać się nawykiem. W wielu państwach 
meldowania się FIS jest obowiązkowe (przynajmniej) przy 
przekraczaniu granicy. FIS nie zastąpi właściwego przygo-
towania lotu, ale skutecznie wspomaga pilotów w powietrzu 
i  daje wskazówki nawigacyjne, niezależnie od informacji 
o pozostałym ruchu lotniczym. Ruch taki w niektórych kra-
jach jest niewielki, więc ograniczenie dostępu do pewnych 
stref przestrzeni powietrznej obowiązuje tylko przez kilka 
godzin dziennie. Od FIS dowiemy się podczas lotu o aktual-
nym statusie takiej strefy, co ewentualnie pozwoli uniknąć 
konieczności korzystania z drogi okrężnej.
Nawet jeżeli transponder najczęściej musi być nastawiony 
na kod VFR 7000, nie można zawsze zakładać, iż kontroler 
faktycznie każdego „widzi“. FIS nie wszędzie dysponuje ra-
darem. W Niemczech służba ta pracuje na własnych ustalo-
nych częstotliwościach. W innych krajach może ona funk-
cjonować w ramach służby kontroli lotów na częstotliwości 
ATC – lotów VFR jest po prostu zbyt mało, by utrzymywać 
specjalne stanowisko FIS z oddzielną częstotliwością. Pilot 
ma więc wspólną częstotliwość komunikowania z ruchem 
IFR i nie powinien zdziwić się, gdy usłyszy Lufthansę, Air 
France albo Ryanair. Jest to częste podczas lotów w Łotwie, 
gdzie piloci komunikacyjni i ATC używają swoistego slangu, 
raczej zupełnie niezrozumiałego dla nikogo innego, a dodat-
kowo przekazują informacje z szybkością najnowszych ka-

rabinów maszynowych (szczególnie miejscowi piloci). W ta-
kich okolicznościach oczywiste jest, że musimy przestrzegać 
ścisłej dyscypliny radiowej i posługiwać się przepisową fra-
zeologią. Po nawiązaniu dwustronnej łączności radiowej 
z FIS nie zapomnijmy odmeldować się przed opuszczeniem 
danej częstotliwości.

PORADY PRAKTYCZNE

CO WARTO MIEĆ ZE SOBĄ
Pojawia się pytanie, co zabrać na wielodniowy lot za grani-
cę poza wymaganymi dokumentami i rzeczami osobisty-
mi. Jasne, że nie może zabraknąć telefonu komórkowego, 
a najlepiej dwóch, bo ten pierwszy ma jakąś niewiarygodną 
tendencję do rozładowywania się i ładowarki, może jeszcze 
notebooka albo tabletu, które niezwykle ułatwiają przygoto-
wania. Niezbędna jest żółtozielona (odblaskowa) kamizelka 
(raczej kamizelki – dla wszystkich na pokładzie), obowiąz-
kowo noszona na płytach postojowych wielu europejskich 
portów lotniczych.
Potrzebne będzie małe wiadro, gąbka albo ircha do przemy-
cia okien od czasu do czasu. Nie zapomnijmy dużego para-
sola, który pozwoli bezpiecznie tankować nawet w ulewnym 
deszczu. Do tankowania dobrze mieć lejek z filtrem teflono-
wym zatrzymującym zanieczyszczenia i wodę z paliwa.
Zależnie od długości podróży, warto zabrać kilka litrów ole-
ju silnikowego (nie jest sprzedawany na wszystkich lotni-
skach), koniecznie z lejkiem, najlepiej papierowym albo pla-
stikowym. (W serwisie aopa.pl można przeczytać więcej 
o nowym pomyśle EASA w tej kwestii.) Nie wiadomo, czy 
lotnisko wybrane na nocleg umożliwia mocowanie (kotwi-
czenia) maszyny. Mając własny odpowiedni sprzęt (koniecz-
nie 3 „grajcary”, linki i lekkie, mocne podstawki pod koła), 
unikniemy niemiłego zaskoczenia po wietrznej nocy.
Rozsądne może być umieszczenie w bagażu zapasowej opo-
ny i dętki. W razie konieczności wymiany, niekoniecznie do-
staniemy pasujące ogumienie natychmiast na miejscu i mo-
żemy być zmuszeni czekać na pomoc całymi dniami.
Pakując wszystko, pamiętajmy o zważeniu poszczególnych 
przedmiotów i ustaleniu na koniec masy całkowitej (TOM). 
Samoloty jednosilnikowe (i nie tylko te) mają często bardzo 
ograniczoną ładowność, więc może okazać się, że wszystkie 
niezbędne rzeczy przekroczą dopuszczalny ciężar całkowity. 
Pozostaje wtedy zabrać chudszego pasażera (pasażerkę) lub 
mniej paliwa.

NIE EKSPERYMENTUJ
Lecąc za granicę, najczęściej przenosimy się na nowy, nie-
znany teren. Inaczej niż na własnym terenie, rzadko kiedy 
przelatujemy jakąś trasę dwukrotnie czy lądujemy stale na 
tym samym lotnisku. Nie ma mowy o rutynie, każdy dolot 
do kolejnego lotniska wymaga napięcia uwagi i najwyższe-
go skupienia. Wprawdzie wnikliwie obejrzeliśmy mapę do-
lotu (podejścia) i mapę lotniska, ale przecież drogę startową 
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widzimy po raz pierwszy. Musimy poprawnie oszacować wy-
sokość, uporać się z nagłym wiatrem bocznym i bezpiecznie 
osiąść na być może nadspodziewanie pochyłym trawiastym 
pasie. Jeśli podejście do nieznanego lotniska jest nieudane 
i nie ma gwarancji bezpiecznego wylądowania, musimy być 
gotowi do przejścia na drugi krąg. Zwykle udaje się odpo-
wiednio podejść i wylądować za drugim razem. Jeśli jednak 
dozwolone wartości bocznego wiatru będą przekroczone al-
bo trawiasty pas jest wilgotny i zryty bruzdami, dla własne-
go i pasażerów bezpieczeństwa należy przerwać podejście 
do lądowania i odlecieć na lotnisko zapasowe.
Przy złej pogodzie nie można pozwalać sobie na ekspery-
menty. Pragnienie za wszelką cenę zakończenia zaplanowa-
nej podróży może być olbrzymie, szczególnie jeśli niecierpli-
wią się pasażerowie na pokładzie lub przyjaciele czekający 
na lotnisku. Gdy pogarszają się warunki meteorologiczne 
i  widoczność, a z powodu niskiego pułapu chmur trzeba 
zbliżać się coraz bardziej do ziemi, pozostaje tylko zmiana 
kursu na najbliższe lotnisko, a jeszcze lepiej zawrócenie. Ła-
twiej to powiedzieć niż zrobić, gdyż lot nie odbywa się w kra-
ju ojczystym, gdzie mamy dobrą orientację. W lepszej sytu-
acji na pewno będą ci, którzy w swoich planach uwzględnili 
taką konieczność i wyszukali lotniska zapasowe wzdłuż ca-
łej trasy przelotu.
Warto wspomnieć o zabraniu na pokład paru plastikowych 
butelek o szerokich szyjkach, przydatnych, gdy pęcherz pi-
lota czy pasażera domaga się swoich praw. Choć to ludzkie, 
jest oczywiście krepujące, ale zdarza się dość często. Do te-
go samego celu służą specjalne papierowe torby z absorben-
tem (dla pań i dla panów), które można kupić w aptekach lub 
specjalistycznych sklepach lotniczych.
Przy wielodniowym locie, choćby na Przylądek Północny czy 
do Lizbony, nie sposób przewidzieć, co się zdarzy w sferze 

pogody i predyspozycji psychosomatycznych. Jednak nawet 
wtedy, gdy podróż ma trwać tylko jeden dzień, jeśli ktoś czu-
je się źle, cierpi na nagły ból zęba czy zaburzenia trawienne, 
w żadnym razie nie powinien wsiadać do samolotu. Lepiej 
zapłacić więcej za pobyt w hotelu, opóźnić bądź skrócić po-
dróż i lecieć po odzyskaniu pełni sił.

KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA INNYCH
Każdy lot na nowe lotnisko daje kolejne doświadczenia, nie 
tylko w powietrzu, ale i na ziemi. Są lotniska małe i przytul-
ne, do tego położone blisko atrakcyjnych miejscowości. In-
ne są wielkie i komfortowe, ale bardzo drogie lub odległe od 
miast. Z samej mapy nieraz trudno jest wskazać najwłaściw-
sze lotnisko dla nas w obcym kraju.
Pomóc może w tym internet oraz liczne czasopisma fachowe 
i portale lotnicze, dość regularnie publikujące sprawozda-
nia pilotów z lotów za granicę. Reportaże takie nie tylko za-
ostrzają apetyt na odwiedzenie Sycylii czy krajów bałtyckich 
drogą powietrzną, ale i dostarczają cennych wskazówek co 
do tras przelotu, lotnisk, obiektów godnych obejrzenia, za-
wierają też opisy osobistych doświadczeń pilotów o tym, jak 
radzili sobie ze strukturą przestrzeni powietrznej, jakie jest 
zabezpieczenie lotów i jak wyglądają lotniska. Często pora-
dą mogą służyć bardziej obyci koledzy z tego samego klubu 
lotniczego czy własnego lotniska. Aby dobrze przygotować 
lot za granicę, niczego nie można zaniedbać, nie lekceważ-
my więc doświadczeń innych osób.
Już w drodze, rozmawiajmy z pilotami na odwiedzanych 
lotniskach, niech wypowiedzą się o zaplanowanej przez nas 
marszrucie. Czasem udzielą wartościowych przestróg (sta-
cja paliwowa na docelowym lotnisku akurat nieczynna), 
czasem poradzą, na co w trasie zwracać uwagę. Podczas lo-
tu przez Słowację, skorzystaliśmy kiedyś z porady, by lecieć 
dłuższą trasą wzdłuż rzeki i linii kolejowej, nie przekraczając 
wysokiego łańcucha gór znanego miejscowym pilotom z sil-
nych turbulencji. W niektórych krajach europejskich ukazu-
ją się specjalne broszury dla pilotów VFR, często wydawane 
przez krajowe organa kontroli ruchu. Zawierają one zesta-
wienia miejscowych przepisów dla lotów VFR i porady, któ-
re mogą być pożyteczne dla obcokrajowców. Publikacje takie 
są bardzo pomocne w przygotowaniu lotu.

Na wielu lotniskach w Niemczech
odbywają się zloty starych samolotów - Fürstenwalde (EDAL)

Granica polsko-litewska obok punktu meldowania VABER
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PODSUMOWANIE

•	 Lot	nad	Alpami	i	innymi	wysokimi	górami	wymaga	szcze-
gólnie	starannego	przygotowania.

•	 Loty	nad	pełnym	morzem	regulują	specjalne	przepisy,	na-
kazujące	zabranie	kamizelek	ratunkowych	i	tratw.

•	 Nawet	w	krótkich	przelotach	nad	morzem	należy	utrzy-
mywać	możliwie	dużą	wysokość,	by	w	razie	awarii	silnika	
móc	lotem	szybowym	dotrzeć	do	lądu.

•	 Uwaga	–	w	niektórych	państwach	Europy	nocne	loty	VFR	
są	zabronione.

•	 W	lotach	zagranicznych	zalecany	jest	stały	kontakt	radio-
wy	z	FIS.

•	 Na	płytach	postojowych	wielu	lotnisk	Europy	wymagane	
jest	obecnie	noszenie	kamizelek	odblaskowych.

•	 By	móc	tankować	nawet	w	deszczu,	trzeba	zawsze	mieć	
ze	sobą	parasol.

•	 Warto	korzystać	z	doświadczeń	innych	pilotów,	którzy	od-
byli	lot	za	granicę.

•	 Lot	za	granicę	zawsze	przygotowujmy	ze	szczególną	sta-
rannością	–	dotyczy	to	również	planowania	tras	alterna-
tywnych	i	lotnisk	zapasowych.

•	 Latamy	tylko	z	ważnymi	mapami	lotniczymi	i	aktualnymi	
danymi	nawigacyjnymi	z	banku	danych	(AIP).

•	 Za	granicą	obowiązują	czasem	odmienne	przepisy	ruchu	
powietrznego,	ich	opisy	dostępne	są	w	odpowiednich	pu-
blikacjach	AIP	lub	w	Jeppesen	VFR	Manual.

•	 Nigdy	w	 locie	 (zagranicznym	 i	krajowym)	nie	 ryzykujmy	
spotkania	ze	złą	pogodą,	szczególnie	nad	wysokimi	góra-
mi	albo	pełnym	morzem.

•	 Do	przygotowania	lotu	i	złożenia	planu	lotu	w	wielu	kra-
jach	można	użyć	internetu.

•	 Mimo	układu	z	Schengen,	w	większości	lotów	zagranicz-
nych	nadal	obowiązuje	plan	lotu.

•	 Nie	na	wszystkich	lotniskach	za	granicą	można	tankować	
paliwo.	Aby	uniknąć	niespodzianek,	warto	wcześniej	do-
wiedzieć	się	tego	telefonicznie.

•	 Na	niektórych	zagranicznych	lotniskach	nie	ma	kierowni-
ka	lotów	–	trzeba	być	na	to	przygotowanym.
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