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TOURATECH AVENTURO MOD
NĚMECKÁ TROJKA

O enduro přilbě Touratech Aventuro 
jsme psali minulý rok, nyní je tedy 
na řadě novinka, představená 

na loňské výstavě EICMA, Aventuro Mod. 
Jedná se svým způsobem o revoluční přilbu, 
která spojuje vlastnosti vyklápěcí helmy 
s přilbou určenou pro offroad. Aventuro 
Mod je vyráběna ve spolupráci s německou 
značkou Schuberth a dalo se tedy čekat, že 
bude fungovat nad očekávání dobře, ostatně 
výrobce u ní nešetří superlativy. Ale to je běžné 
(nikdo přece nenapíše, že jeho výrobek nestojí 
za nic, žejo). Ovšem marketing je jedna věc, 
praxe mnohdy úplně odlišná a tak jsme nedali 
na PR řeči značky a chtěli vyzkoušet Aventuro 
Mod sami – což se nám díky společnosti 
Touratech.cz taky podařilo (děkujeme uctivě). 
A tak teď můžeme konfrontovat tvrzení 
výrobce s našimi zkušenostmi. 

Touratech – vynikající ventilace
i pro offroad využití
Musíme souhlasit. Ventilace je fakt vychytaná, 
lehce se ovládá a díky „protažené“ přední 
části helmy máte vždycky dostatek čerstvého 
vzduch. Kupodivu do helmy ale nijak výrazně 
nefouká.

Nastavitelné 3 polohy horního kšiltu
s rotací  při otevření přilby a navrácením
do vybrané polohy
Štítek, nebo-li kšilt, se nastavuje velmi 
jednoduše (povolíte dvě páčky po stranách 
kšiltu, naklopíte ho do vámi zvolené polohy 

a páčky zas vrátíte zpátky – jak prosté, 
milý Watsone...). V jeho nejvyšší poloze lze 
Aventuro Mod použít i na motorkách, na 
kterých nesedíte vzpřímeně, tzn. třeba na 
naked biku. Tím, že je kšilt poměrně měkký 
a má v sobě průduchy, se vám díky němu 
nesnaží vítr stáhnout helmu z hlavy. 

Demontáž plexi bez použití nástrojů
Plexi je uchyceno pomocí dvou záslepek (na 
každé straně jedna), stačí je rukou otočit do 
správné pozice (která je u nich vyznačena) 
a sundáte jak kšilt, tak plexi. Protože Aventuro 
Mod se dá použít i bez kšiltu jako klasická 
integrální „klapka“, v balení dostanete i dvě 
další záslepky, které využijete právě v režimu 
„bez kšiltu“.   

Integrovaná vnitřní sluneční clona
Sluneční clona je dostatečně daleko 
od obličeje, abyste si o ní neopírali nos 
(ba dokonce ani můj vcelku výrazný čichový 
orgán se o ni neopíral a to je co říct). Ovládání 
clony je situováno na levé spodní straně 
přilby, dá se s ním manipulovat pohodně 
i v rukavicích, jen to chce zpočátku trochu 
cviku (než si zvyknete na jeho umístění). 

Tři pevně definované polohy
otevření plexi pro zvýšení ventilace 
Tak tady buď neumím počítat já, nebo 
Touratech, já těch „pevně definovaných 
poloh“ napočítal pět, Vlastně dokonce šest, 
když počítám i polohu, kdy je plexi otevřené 
jen nepatrně.

Čiré vnější i tmavé vnitřní plexi vyráběné
v Class 1 kategorii neovlivňující průhled
(bez deformací)
Asi ano...přes obě plexi se kouká dobře 
a ani jedno nezkresluje...jestli jde o Class 
1 fakt nevím, ale žádný problém jsem 
nezaznamenal. 

Pinlock součástí dodávky (montáž volitelná)
Pinlock v balení byl, takže dál bez komentáře

Radikálně snížená hladina hluku
Nevím, jestli radikálně, ale helma skutečně 
hlučná není ani ve vyšších rychlostech 
(testováno do cca 170 km/hod.). Jen 
u motorek s vyšším plexi jsou trochu slyšet 
vibrace kšiltu, způsobené turbulencemi. 
Bez kšiltu je srovnatelná s kvalitními 
cestovními přilbami. 
Agresivní offroad styl
Opět bez komentáře

Integrovaný filtr v přední části
s možností snadného čištění
Fwvziltr je šikovný a přístup k němu snadný, 
navíc – pokud nejezdíte v prašném prostředí 

– ho stačí jen vyndat a jezdit bez něj. Ale 
propouští vzduch natolik, že já bych ho 
nechal  tam, kde je. 

Vnitřní polstrování z kombinace
Coolmax a Thermocool materiálů
s vynikajícím odvodem potu
Materiál vnitřku je hodně příjemný. Jasně, 
tomu, abyste se nezpotili, samozřejmě 
nezabrání, ale ani ve velkém vedru nemáte 
pocit, jak když vám někdo pouští na hlavu 
sprchu. Polstrování je vyjímatelné, takže ho 
můžete v pohodě vyprat.

Sedm vyráběných velikostí a šest barevných
variant pro sezónu 2016, výroba v Německu
O tom nemá cenu polemizovat, takže bez 
komentáře.

DALŠÍ
Skvělou věcí je dle mého názoru tzv. ofuk 
plexi, čili ventilační klapka, díky které 
jde vzduch přímo na plexi, takže se nijak 
dramaticky nemlží. Že jde opravdu o helmu 
univerzální, pak dokazuje na jedné straně 
zadní držák řemínku motokrosových brýlí, na 

straně druhé příprava pro interkom. Aventuro 
Mod je na první dojem poměrně těžká (i když 
výklopné přilby jsou vždycky těžší, než 
integrálky či offroadové přilby), váží 1695g, 
ovšem je výborně vyvážená, takže vás z ní 
nebolí ani hlava, ani krk a to ani při rychlé 
celodenní jízdě. Ovládání výklopné části 
je umístěno uprostřed, opět se dá snadno 
ovládat v rukavicích a při zavírání slyšíte 
výrazné klapnutí, takže máte jistotu, že se vám 
helma za jízdy neotevře jak pixla buráků. Plexi 
má výrazné prvky k ovládání jak pro praváky, 
tak pro leváky.

DOBRÁ NEBO NE?
Aventuro Mod nepatří mezi nejlevnější přilby, 
nebudeme si nic nalhávat. A musím se 
přiznat, že jsem k jejímu testování přistupoval 
dost skepticky, nemohu se zbavit dojmu, že 
univerzální věci sice umí všechno, ale nic 
na jedničku. Ale Touratech se Schuberthem 
evidentně vědí, co dělají, protože mně na 
téhle helmě nevadilo zhola nic. Vše funguje, 
jak má, a když to vezmu, že vlastně za jedny 
peníze dostanete přilby tři (s plexi a kšiltem 
na cestování, bez kšiltu integrální a bez plexi 
s brýlemi ryzí offroad), navíc značkové, nejde 
v žádném případě o špatnou volbu. 
    

Značku Touratech netřeba dlouze představovat, snad každý ví, že se jedná o předního světového 
výrobce doplňků a příslušenství převážně pro cestovní endura. Ovšem Touratech před časem 
zabrousil i do vod motocyklových přileb a nutno říct, že je pořádně zčeřil.
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