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Zakaj moramo biti pripravljeni na ZLP

Saj ne hodim na prelete, zakaj bi se sploh ukvarjal z ZLP?

� Ker se vsakemu lahko nenamerno zgodi, da se znajde v situaciji, ko je veliko bolj varno polet z 
jadralnim letalom končati z ZLP kot pa leteti proti letališču. Do tega lahko pride zaradi nevihte nad 
letališčem, nas nekje “požre”, narobe ocenimo veter... (Izkušnja Kos)

� Ker ZLP spada  med osnovno znanje o jadralnem letenju

� Ker je ZLP sestavni del jadralnega letenja (danes ti jaz pomagam z njive, jutri boš ti meni)

Če se ukvarjamo ali pa se želimo ukvarjati s preleti je znanje o ZLP nuja saj:

� Obstajata dve vrsti pilotov, ki se ukvarjajo s preleti tisti, ki so že pristali zunaj letališča in tisti, ki še 
bodo.

Veliko pilotov se ne ukvarja s preleti ker jih je strah ZLP. Res je, da je pristanek zunaj letališča 
nevarnejši od pristanka na letališču, vendar je ob primerni pripravi na pristanek nevarnost 
sprejemljiva



Najpomembnejše pravilo, ki se ga mora držati vsak pilot jadralnega letala je:

DA V VSAKEM TRENUTKU LETA VE KJE BO PRISTAL!!!
V pomoč nam je pravilo lijaka, ki ga uporabimo za znana mesta za ZLP.

Kako varno leteti



� Izdelaj načrt kaj in kako naprej. Odloči se kakšni bodo ukrepi, če se predvidevanja ne uresničijo. 
Vedno določi ukrepe do pristanka ter Vedno leti v okviru svojih zmožnosti .

Kako varno leteti



� Pregled literature na temo ZLP
� Pogovor z izkušenejšimi kolegi na temo ZLP ter učenje z njihovih napak in izkušenj
� Iskanje terenov primernih za ZLP na področju nad katerim letimo oziroma bodo/so naše naloge
� Obisk izbranih terenov, njihovo fotografiranje in iskanje morebitnih skrith ovir (luknje, mejniki, 

kamni...)
� Vizualizacija pristanka na terenih, ki smo jih določili kot primerne za ZLP (pet pristankov v mislih 

šteje kot eden pravi pristanek)
� Simulacija ZLP pri pristanku na domačem letališču (vedno je koristno ugotoviti potrebno dolžino 

terena za pristanek na domačem travniku in ne na svojem prvem ZLP, koti)
� Ko letimo (visoko ali pa celo z motornim letalom) nad terenom določenim za ZLP si ga ogledamo iz 

zraka in poizkušamo poiskati podrobnosti, ki nam povejo zakaj je le ta primernejši za ZLP od 
sosednjih terenov.

� Ko se vozimo z avtomobilom po svetu poizkušamo iskati terene za uspešne ZLP tudi na področjih 
na katerih najbrž ne bomo nikoli leteli

� Ob zunaj letališkem pristanku (svojem ali kolegovem) le tega oceni in se iz doživetega/videnega kaj 
nauči

� Miselna priprava na dejstvo, da vedno lahko pristanemo zunaj matičnega letališča

Priprave na uspešne ZLP



V večini primerov nam uspe ponovno pridobiti višino, če se nam to ne posreči oziroma je situacija 
taka, da kaže na to da nam višine ne bo uspelo pridobiti, teren za ZLP izberemo na podlagi 
naslednjih točk:

Letimo, želimo ostati v doletu matičnega letališča, vendar se nam zgodi, da se znajdemo prenizko za 
varen povratek (jadranje na Javoriku, pri Nanosu). Kaj naredimo:

� Se umirimo

� Poiščemo možne terene za ZLP

� Razmislimo o možnostih, ki jih imamo (kje se 
“pobrati”, kje pristati, nam kdo lahko pomaga)

� Naredimo načrt kako nadaljevati in se ga držimo

� Ne pozabimo upravljati letala v katerem smo (vrij)

� Panika, živčnost, pretiran strah...

� Skrbi kot so: kaj bo rekel upravnik, kdo me 

bo prišel iskat, me bodo našli...

� Letenje proti letališču za vsako ceno

� Zmanjšanje hitrosti pod hitrost najboljše finese

� Kroženje do “onemoglosti”

Odzivi posameznika na možnost ZLP

Odzivi posameznikov na stres pri ZLP so različni bistveno je, da se skoncentriramo na to kar sledi. (Vipava)



Izbira ustreznega mesta za ZLP

Če smo prisiljeni poiskati nov teren za ZLP je potrebno biti še posebej pozoren na:

� Velikost in obliko terena (prekratek oziroma preozek teren nam prav nič ne koristi)

� Nagib terena (od katerega je zelo odvisna smer pristanka)

� Vrsto površine oziroma posevka na terenu (primerno velik teren z visokimi posevki nam ne koristi)

� Smer in hitrost vetra (od katerega je odvisna hitrost pristanka in dolžina zaustavljanja)

� Ovire v pristajalnem naletu (predstavljajo nevarnosti )

� Živina

Vse zgornje spremenljivke so medsebojno odvisne ena od druge. (primer)

Opombe:
� Slepo zanašanje na terene iz baze GPS-ja ni priporočljivo. (Ajševica, koruza, koli, jarek...)
� Če je možno se ne zanašaj samo na en teren za ZLP (večkrat ni možno Alpe, Žiri...)
� Ne iščimo lahkega dostopa ali celo gostilne, letalo se enostavno razstavi in prenese kilometre 

daleč v nekaj urah, popravilo letala pa lahko vzame mesece



Velikost terena za zunaj letališki pristanek je odvisna od:

Kako velik teren je potreben za pristanek je najbolje pre veriti na letališ ču in ne na ZLP-ju.

Izbira ustreznega mesta za ZLP – Velikost terena

� Nagiba terena (Pristajanje navkreber)
� Moči in smeri vetra
� Ovir v prihodu za pristanek
� Vrste jadralnega letala
� Vrste površine (mehke njive)
� Sposobnosti in izurjenosti pilota

Težava pri ZLP-jih je po navadi v tem, da se iz zraka težko oceni velikost terena za ZLP. Najbolje je teren 
izmeriti in si vizualizirati pristanek na terenu samem predno se sploh znajdemo nad njim z letalom. Ker se 
to velikokrat ne zgodi se velikost terena lahko oceni s pomočjo:

� Razmika med drogovi električne napeljave ali telefona (razdalja med drogovi je med 50 in 70 m)
� Primerjava terena z objekti znane velikosti (Atletska steza, nogometno igrišče, igrišče za tenis ipd.)



Izbran teren nam zaradi iluzije lahko pripravi presenečenje ker bo:

Izbira ustreznega mesta za ZLP – Velikost terena

� Ozek teren iz zraka zgledal daljši kot je
� Širok teren iz zraka zgledal krajši kot je
� Dolg teren iz zraka zgledal ožji kot je
� Kratek teren iz zraka zgledal širši kot je
� Če smo nizko dalj časa se nam bodo vsi tereni zdeli večji kot so v resnici (Livno)
� Prekratek teren med še krajšimi se nam zdi dovolj dolg

Opombe:

� Letalo na terenu ne pomeni nujno da je teren primeren tudi za nas (standard, open razred ipd.)
� Pri pristanku v turbolenci bomo zaradi višje pristajalne hitrosti potrebovali daljši teren
� Potrebujemo krajši teren če: pristajamo v hrib, na mehak teren, v močnem laminarnem vetru na...
� Efektivno dolžino terena lahko povečamo s pristankom po diagonali če je to možno (brazde)



Že majhen nagib lahko podvoji dolžino pristajalne poti. Kadar že na prvi pogled iz zraka opazimo
nagib, je to že precej strm teren. (Hudi vrh)

Izbira ustreznega mesta za ZLP – Nagib terena

Vedno pristajamo po hribu navzgor neglede na smer v etra!!!

Kako si pomagamo z določitvijo nagiba terena:

� Teren obletimo tako, da ga vidimo pod kotom 30° z vseh strani. Pri preletu terena se nagiba ne 
zazna

� Voda teče vedno po najnižjem delu zemljišča in jo lahko upoštevamo kot vodoravno
� Ribnik ali močvirje leži na najnižjem delu zemljišča, to ne velja za zbiralnike ali požiralnike, ki pa 

so obdani z ograjo in pravilnih oblik
� Železniško progo lahko upoštevamo kot ravno. Nagib terena ocenimo glede na nasipe ali useke

na progi.



Kako tereni izgledajo iz zraka je lepo prikazano na tem naslovu:
http://www.fieldselection.co.uk/

Izbira ustreznega mesta za ZLP – Vrsta površine

� Strnišča brez bal
� Obdelana njiva z nizkimi

posevki/pobranana
� Košen travnik brez bal

� Skalni teren
� Gozdne površine
� Pred časom zorana 

nepobranana njiva
� Njive z visokimi posevki

?
� Pašniki (Nejc, Medo)
� Sveže zorana nepobranana njiva
� Visoka nizka žita (rž, pšenica...)
� Vodne površine



?



� Veter med griči ali gorami in ob morju je precej drugačen kot veter po meteorološki napovedi ki piha na
ravnini

� Na dnu doline piha veter ponavadi po dolini navzgor ali navzdol
� V dnevih z šibkim splošnim vetrom nastopajo velike razlike v smeri in jakosti vetra
� Kadar nas preide fronta, ločnica velikega oblaka ali nevihte, se veter precej spremeni
� Pri močnem vetru iščemo pristajalni teren tako, da letimo z vetrom; na ta način lahko letimo dlje in zato

več pregledamo.

Izbira ustreznega mesta za ZLP – Smer in hitrost vetra

� Zanos dima in prahu,
� Zastave in perilo,
� Valovanje visokih posevkov in večjih vodnih površin
� zanos letala, če enakomerno krožimo,
� gibanje senc oblakov, vendar ta kazalec kaže veter na višini oblakov, ki pa je lahko različen od tistega na

zemlji.

Ugotoviti moramo smer in hitrost vetra:

Upoštevati je potrebno:



Z vetrom pristanimo če:

� Pristajamo v hrib (nikoli po hribu navzdol)

� Če moramo pri pristanku proti vetru na kratek teren leteti čez zelo visoko oviro

� Če izbiramo med pristankom v zahajajoče sonce v veter ali z vetrom vedno prstanemo z vetrom

Izbira ustreznega mesta za ZLP – Smer in hitrost vetra



Izbira ustreznega mesta za ZLP – Ovire na ZLP

So najpogostejši razlog nesreče pri ZLP. Če je možno se jim ognimo. Še posebej so nevarni:

� Žice (električne, telefonske...)

� Ograje (še posebej električni pastirji; nikoli ne pelji čez mejo med dvema odtenkoma barve)

� Drevje in grmovje

� Jarki, kolesnice

� Skrite ovire (mejniki, luknje, skale, plinska napeljava...) [Matic]

� Avtomobili - ceste (final Kompolje, Andrej M.)

� Živina

� Bale sena (Aleš K.)

� Objekti

Pri oviri pozor na:

� Gradient vetra in turbolenco



Izbira ustreznega mesta za ZLP – Ovire na ZLP - Žice

Na ZLP iščemo žice iz zraka kar pomeni, da ozadje na katerem so žice zelo dobro zakrije žice. Iz zraka 
jih je praktično nemogoče videti dovolj zgodaj za ukrepanje. Položaj žic lahko pričakujemo:

� Med dvema drogovoma (posebno ko je sonce nizko so zelo dobro vidni)

� Med drogom in drevesom ali skupino dreves (pogosto telefonski drog zakriva drevo)

� Ob cestah

� Med cesto in kakršno koli zgradbo še posebej hišo

� Na ozkem terenu na katerem je na eni strani cesta ter na drugi skupina dreves lahko žica poteka 
čez teren kjerkoli

� Teren za ZLP je na dnu doline (Žiri)



Izbira ustreznega mesta za ZLP – Ovire na ZLP - Žice

Če je možno:

� Preglejmo širše območje kjer želimo pristati ter poizkusimo poiskati drogove. Če jih opazimo jim 
poizkušamo slediti do izbranega terena za ZLP

� Od večjega daljnovoda se lahko odcepi manjši na najbolj nepričakovanem mestu

� Predpostavljamo, da je v finalu vsakega terena žica (velikokrat se zgodi da je res)

� Žice vedno preletimo nad drogovi višje od najvišjega droga (Francelj, daljnovodi)

� Ne leti pod žicami, mogoče ne vidiš vseh

� Pozor v finalu med drevesi

� V izogib žic je najbolj varno izbrati teren nekje na samem proč od objektov in cest



Izbira ustreznega mesta za ZLP – Živina

� Izogibajmo se živini če je le možno

� Med pristankom predstavljajo premikajočo oviro, 

ki lahko nekontrolirano podivja

� Konji in biki so lahko napadalni

� Živali lahko poškodujejo letalo, ker ga 

hočejo raziskati ali pa ga povezujejo

s hranjenjem

� Če pustiš letalo na pašniku z živalmi radio 

in squelch ON

� Na pašniku so luknje od živali, ki so stale v

blatu ali mehki zemlji in lahko resno poškodujejo

letalo

� Govedo se pase tako da ima glavo z vetrom



Pristanek

� Se skoncentriramo in poizkusimo umiriti. Nikoli ne hitimo.

� Izvlečemo kolo

� Izvedemo običajen šolski krog, z višin ki smo jih vajeni. Upoštevati je potrebno, da je teren na katerega pristajamo običajno krajši, zato 
bomo najbrž previsoki (ne nižje ali višje, nikoli pristanek iz zavoja ali direktni pristanek)

� Pri bočnem vetru naj bo base leg v veter, če so ovire naredimo desni šolski krog

� Točka dotika naj bo če terena ne poznamo in to dovoljuje dovolj odmaknjena od roba (možnost žic)

� Na kratkem in širokem terenu če je možno pristanemo po diagonali

� Pozor pri visokih ovirah v finalu (turbolence, gradient)

� Pri prvih zunaj letaliških pristankih pristajalni nalet ponavadi začnemo preblizu => visoki (bočno drsenje, obrnjen ŠK v basu)

� Pazi na hitrost (požiranja, če je potrebno prizemljiti z minimalno hitrostjo to ne pomeni da moramo leteti z njo)

� Kadar je piha veter v sunkih v neurju ali viharju pristajamo tudi 50 km/h in več nad minimalno hitrostjo letala

� Četrti zavoj naj bi bil pri vseh pristankih na isti višini

� Kadar je pred pristajalnim terenom ovira, letimo tako kot, da bi bil vrh ovire točka pristajanja nad oviro po oviri dotaknemo z minimalno 
hitrostjo

� Zaviramo pazimo, da smo brez nagiba (visoki posevki, pobočje)

� Na kratek teren pristajamo na eno stran, da imamo možnost zavijanja in "vrtiljaka", če se ne izide

� Pri pristajanju v hrib je pristajalni nalet najmanj z dvakratno minimalno hitrostjo

� V pristajalnem naletu ne spreminjamo odlo čitve, če se nam zazdi sosednji teren boljši

� Pozabili izvleči kolo pa si to opazil med ravnanjem? Pristani na trup.

� Po dotiku letalo čimprej zaustavimo



Pristanek - Pristanek čez oviro

� pristajamo na zadnjo oviro
� s kolesom ali smučko se čimprej dotaknemo zemlje (ne “tunkamo” letala)
� Zaviramo



Pristanek - Pristanek čez oviro

� Hitrost nad zadnjo oviro je v min. +5 do 10 km/h. Dolžina leta nad zemljo pred prizemljitvijo je 
določena s hitrostjo pri pristajalnem naletu.

� Zavore popolnoma izvlečemo tik pred zadnjo oviro.
� Zadnjo oviro preletimo čim niže, vendar moramo upoštevati rep. Električne in elektronske

napeljave preletimo čim bliže stebru, ker se žice zelo slabo vidijo. Vzamemo nekaj rezerve.
� Po prizemljitvi močno zaviramo, če imamo smučko, jo pritisnemo ob tla kolikor moremo.
� Če nimamo dovolj višine in hitrosti za preskok ovire, imamo še eno možnost: povečamo hitrost

letala pred oviro. Po potrebi se spustimo tudi do tal in potem preskočimo oviro. Takoj ko preletimo
oviro, porinemo palico naprej in izravnamo tik nad zemljo



Pristanek - Pristanek v hrib

� V finalu povečamo hitrosti (do 30 km/h) (Luka)
� S pristajanjem začnemo na vznožju terena
� Zračne zavore uporabimo previdno, ker jih mogoče celo ne bomo potrebovali
� Pozor na turbolenco in striženje vetra
� Če je teren zelo strm, pred zaustavljanjem spustimo krilo, da se jadralno letalo obrne za 90°
� Zaradi optične prevare se nam bo zdelo, da smo visoki, v resnici pa smo nizko



Pristanek - Pristanek vzdolž pobočja (vzporedno z izohipsami)

Pristajalni nalet naredimo pod kotom 30°na na končno smer pristanka (izohipse) in se tako
približujemo pobočju. Pred ravnanjem začnemo zavoj tako, da ravnanje in prizemljitev naredimo
istočasno in v zavoju, kjer ima letalo takšen prečni nagib kot pobočje na katerega pristajamo. 



Pristanek - Pristanek na vodo
� 1. Vzporedno z obalo

2. Če je mogoče, potem v veter

3. Če je valovna dolžina večja kot naša razpetina, pristajamo vzdolž valov (ne pravokotno nanje!) 
in pri tem pazimo na oddaljenost od obale

� Iztaknemo napajanje električnih instrumentov od akumulatorja

� Izvlečemo kolo!!! (reže površinsko napetost vode, če nas potegna do dna)

� Pristajamo brez nagiba tako, da se vode dotaknemo z najmanjšo možno hitrostjo. Med ravnanjem
zavore zapiramo in pristanemo popolnoma prevlečeni, brez zavor. Prvi se gladine dotakne rep, 
takoj zatem zaplava celo letalo. Pri dotiku z večjo hitrostjo, bo letalo najprej potonilo, šele nato
zopet izplavalo, zato obstaja možnost udarca v dno ali loma!



� Po radiu sporočimo kolegom v zraku, da smo pristali

� Pazimo, da ne povzročamo nepotrebne škode

� Če smo brez GPS-a najprej natančno ugotovimo kje smo. Ne škodi tudi če imamo GPS

� Pokličemo na letališče javimo, da smo pristali ter sporočimo GPS koordinate pristanka

� Poiščemo najlažji dovoz na njivo ter po potrebi javimo ekipi kje je

� Ocenimo svoj ZLP. (dolžina izteka, izvedba šolskega kroga, prihod)

� Poizkusimo ugotoviti zakaj smo morali pristati zunaj letališča

� Odlepimo lepilne trakove s stikov med krili in trupom

� Odklopimo vse komande če je potrebno in pripravimo letalo na prevoz

� Bodimo prijazni do morebitnih obiskovalcev (Rudi). Če nas pride kdo pogledat ga izkoristimo in letalo prepeljemo na 
mesto kjer ga bomo razstavili

� Bodimo iznajdlivi pri plačilu morebitne škode kmetu. Včasih pomaga, če pohvalimo njegovo - največjo njivo v okolici

� Poiščimo senco (če ni druge je pod krilom) in počakajmo na poznano ekipo. Letala ne razstavljajmo sami (Stari)

� Mesto za višinsko krmilo je v prikolici (Rogla)

� Ko je letalo v prikolici pred odhodom preglejmo, če smo na njivi kaj pozabili

� Obvezno je peljati rešitelje vsaj na pivo!

Kaj storiti po pristanku



� Ugasnemo radio (Ja, ne?)

� Zgodaj določimo mesto morebitnega pristanka

� Pregledamo terene tako, da jih vidimo približno pod kotom 30°

� Izberemo največji in najbolj raven teren (Če je na njem primerna površina)

� Ne mislimo na to kako bomo spravili letalo s polja. Če lahko spravi kmet na polje stroje bomo tudi mi prikolico

� Prepričajmo se da je pobočje (če ni druge možnosti) znosno in da bomo pristali po hribu navzgor

� Pozorni smo ali je na izbranem terenu kje sprememba v odtenku barve, ki nakazuje morebitno oviro

� Terena nikoli ne izpustimo izpred oči (še posebej ko smo nizko)

� Izberemo primerno površino (nizka kultura)

� Če moramo pristati na visoko kulturo ravnajmo na vrh

� Če je možno pustimo dovolj prostora za morebitne žice in ograje

� Pozor brzina

� Nikoli ne zamenjajmo terena v zadnjem trenutku

� Določimo prihod na teren, točko dotika in točko zaustavitve

� Izvlečemo kolo

� Izvedemo normalen in dovolj širok šolski krog

� Če je možno pristanemo dovolj od roba terena da se izognemo morebitnim žicam

� Letalo popolnoma poravnamo in pristanemo z minimalno hitrostjo

� Vožnja po tleh naj bo čim krajša

Elementi uspešnega ZLP



� Ugasni radio (Ja ne?)

� Še posebej ko si nizko pazi na hitrost in na dovolj nagiba v zavoju (vrij)

� Na prvih ZLP ne poizkušaj krožiti za nabiranje višine pod 200 m nad terenom

� Leti v okviru svojih zmožnosti

� Ne naredi ničesar kar ti je neudobno

� Poznati je potrebno lastnosti in sposobnosti letala

� Letenje letala mora biti intuitivno

� Pazi se turbolenc in požiranj v turbolentnih dneh

� Ne kroži, če si ne moreš privoščiti izgube 50-ih metrov

� Položaj glede na teren za ZLP je prav tako pomemben kot višina (sploh v močnem vetru)

� Ne pozabi upravljati letala

� Ne izgubi koncentracije če pridobiš 100 metrov

Osnove uspešnega “pobiranja”



Tereni v bližnji okolici letališča Postojna – Marof

N 45°46’39’’ E 014°23’16’’
Višina: 547 m
Podlaga: trava
Dolžina: 200x18 m
Smer: 13º - 31º

Teren se nahaja 3 km 
vzhodno od Cerknice pod 
Slivnico



Tereni v bližnji okolici letališča Postojna – Marof



Tereni v bližnji okolici letališča Postojna - Knežak

N 45º 37' 32"
E 014º 15' 51"
Višina: 595 m
Podlaga: trava
Dolžina: 500x40 m
Smer: 108º - 288º
Vzporedno valovit
teren, pristajanje 50
m od steze v smeri
110°.





N 45º 40' 27"
E 014º 12' 37"
Višina: 544 m
Podlaga: trava
Dolžina: 500x200 m
Smer: 140º - 320º
Pristajanje možno
v obe smeri.

Tereni v bližnji okolici letališča Postojna - Pivka





Tereni v bližnji okolici letališča Postojna - Pivka



Tereni v bližnji okolici letališča Postojna – Planina pri Rakeku

Posebnosti zunaj letališkega pristanka: V okolici so tudi drugi tereni na katerih je možen
ZLP. Pristajanje je možno samo v smeri 16. Možna turbolenca v šolskem krogu zaradi
bližine pobočja. Teren se nahaja v poplavni ravnici reke Unice kilometer severno od
ruševin gradu. 

N 45°50’11’’

E 014°16’04’’
Višina: 450 m
Podlaga: trava
Dolžina: 450x90 m
Smer: 160º - /º
Pristajanje možno
samo v smeri 16.



Tereni v bližnji okolici letališča Postojna – Planina pri Rakeku



N 45º 48' 20"
E 013º 57' 56"
Višina: 156 m
Podlaga: trava
Dolžina: 1000x100 m
Smer: 170º - 350º
Pristajanje možno v 
obe smeri. Vzporedno
s terenom je še en 
teren dolžine 1000 x 
50m. Ločuje ju jarek. 
Na terenu so pol metra
visoki količki.

Tereni v bližnji okolici letališča Postojna - Podnanos



Semenič transport- cestarska bajta



Tereni v bližnji okolici letališča Postojna - Podnanos



Tereni v bližnji okolici letališča Postojna – Rakek

Posebnosti zunaj letališkega pristanka: V okolici so tudi drugi tereni na katerih je možen ZLP. Teren se 

nahaja jugozahodno od Rakeka.

N 45°48’42’’

E 014°18’13’’
Višina: 515 m
Podlaga: trava
Dolžina: 400x90 m
Smer: 160º - 34º
Pristajanje možno v 
obe smeri.



Tereni v bližnji okolici letališča Postojna – Rakek



N 45º 49' 30"
E 013º 57' 24"
Višina: 130 m
Podlaga: trava
Dolžina: 1000x200 m
Smer: 170º - 350º
Pristajanje možno v 
obe smeri.

Tereni v bližnji okolici letališča Postojna - Vipava



Avtocestna baza



Viri:

Srečne in uspešne pristanke vam želim!

�Hvala za pozornost!

Superioren pilot je tisti, ki uporablja svoje superiorno znanje zato, da mu 
ni potrebno uporabljati svojih superiornih sposobnosti.
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