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M ít helmu na hlavě 
je pro mě takřka denním chlebem, 
a že už jsem jich na mojí malé 

hlavičce (mám velikost XS) pár vozil. Ovšem 
značka LS2 pro mě dosud byla spíš velkou 
neznámou (přestože vím, že kolegové 
z redakce už jich pár vyzkoušeli - ovšem 
osobní zkušenost je osobní zkušenost).
LS2 Breaker Sergent je bezesporu kvalitní 
výrobek s velkým důrazem na bezpečnost 
a pohodlí. Skořepina se dodává ve třech 
různých velkostech z důvodu bezpečnosti 
a je vyrobena z Kinetic Polymer Alloy, 
což je materiál vyvinutý fi rmou LS2. Má 
skvělé vlastnosti, co se týče hmotnosti 

a bezpečnosti a to dokonce 
tak skvělé, že se může 
srovnávat i s vrcholnými 
řadami helem z karbonu 
apod. I tady ovšem platí, že 
helmu je nutné po nárazu 
vyměnit za novou. Strukturální 
vlastnosti skořepiny se v místě 
nárazu změní a další náraz by 
nebyla schopna pojmout ani se 
zlomkem původní bezpečnosti. 
Váha přilby je s ohledem na 
pohodlí, integrovanou sluneční 
clonu a přípravu pro bluetooth 
opravdu nízká. 1390 gramů je 
velmi slušné číslo, které vám 
zaručí pohodu i při dlouhé jízdě. 
Sluneční clona se dá pohodlně 
ovládat i v rukavicích a je to 
vážně příjemná záležitost. Je 
pravda, že já jí mám doplněnou 

ještě o iridiové plexi z příslušenství, takže 
když si chci udělat v letním dni noc, tak 
není problém �.  Ale i čiré plexi, které je 
součástí helmy, má UV ochranu a ochranu 
proti poškrábání, takže zatmavené plexi 
už je jen takovou třešničkou na dortu. Za 
deště funguje celkem solidně i ventilace, 
která brání do zásadní míry mlžení plexiskla. 
O malinko hůř už je na tom ventilace 
s větráním při parných letních dnech, ale 
nejedná se o podprůměr. Helma je na 
hlavě příjemná, nikde netlačí a vystlaná 
je pořádnou vrstvou vícedílné vyjímatelné 

výstelky s různou hustotou. Výstelka se dá 
samozřejmě i vyprat a navíc je antialergická. 
Aerodynamický hluk je i při testech superbiků 
snesitelný a stabilita hlavy ve vysokých 
rychlostech taktéž. Se závodní helmou se 
však samozřejmě rovnat nemůže… to ale ani 
nechce. Její komfort a výbava cílí spíše na 
dlouhé cesty v rámci rozumných rychlostí. 
K tomu je určena a z mého pohledu zde 
funguje bezvadně. 

Tahle helma z produkce LS2 je mi letos parťákem při pohodových vyjížďkách i rychlých 
testech. Zvládá obojí na jedničku nebo někde propadá?

Přilba LS2 FF390 Breaker Sergent
Spolehlivka
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