
                              M1-ocelová armádní helma.

Začátkem druhé svět.války-americké ozbrojené síly byly ještě vybaveny tzv.havířské přílby vzor  M.1917/1917A1 „Doughboy“
pozůstatek z první války. A1 se lišila jen výpletem na přílbě od r.1936.V r. 1941 vznikla nová ocelová helma M1 a ta se používala ve 
všech armádních složkách-přes WW2-Korea-Vietnam.
M1-vznik-byla navržena k tomu,aby ochránila vojáka od létajících zlomků z explodovaných výbušnin z prodloužením přes uši a 
zadní části hlavy.Bylo to velké zlepšení od vzoru 1917.Tato helma byla testována  pod názvem TS3 od února r.1941 do 30.dubna a v 
červnu téhož roku byla schválena jako standartní výzbroj.Sestávala se z dvou dílů(venkovní Hadfield ocelový a vnitřní-vyměnitelný 
pryskyřicový díl,který sloužil zároveň k víceúčelovému používání od proviantu ,na vaření kávy,po nádobu na holení)venkovní díl 
byla  jednolitá  manganová  ocel.Dále  součást  helmy  je  pásek  přes  bradu  s  obdélníkovou  kličkou,na  každé  straně  připojená 
pantem.Tato vnitřní část se mohla nosit i samostatně ,pokud voják nebyl ve službě,nebo v boji.Helma se mohla nosit neupnuta pod 
bradu/to byla benevolence US Army/ z nepodloženého důvodu-z obavy před náhlým výbuchem,kdy upnutá helma mohla vojákovi 
následkem tlaku   přivodit   další  zranění  a  nebo zlomit  i  vaz.Toto upnutí  helmy se  přísně vyžadovalo  pouze na přehlídkách a 
slavnostech a také,kdy voják musel držet z nějakého důvodu helmu na ruce-to se připínala na ruku řemínkem.
Tento řemínek/jeho systém upnutí/ prošel také stadiem vývoje,protože bylo zjištěno,že tuhá háková spona při rychlém pohybu krkem 
se zadírá do kůže a voják je vystaven dalšímu zranění-proto byl navržen opět starý /havířský/spoj z helem 1917 s kulovou sponou 
tzv.clovis,která  je  dosti  odolná v boji/neotevře  se/ale  při  normálním odpojení  jde  lehce rozpojit  a  není  nebezpečná.Následující 
rozsáhlé testy zbrojními inženýry,kterí vyvynuli nové automatické rozpojení při tlaku více než 7 kg bylo velice úspěšné a nakonec 
standartizované od r. 1944.

Charakteristický znak válečné helmy je lem kolem helmy,zatímco poválečné jej nemají.Barva válečné helmy je Olive drab 3 a 
pozdější OD7-  tkaninové pásy brady a vnitřní tzv.liner byly z kůže .Úchytka pásku byla otočná od r.1943.Tyto údaje jsou důležité 
pro datování helmy a naleznete je na www.olive-drab.com/od_soldiers m1 helmet.php.

M1917 byla nastříkána základní standartní matovostí OD s drceným korkem,pro hrubost omaku.Znaky na helmě byly malovány na 
obou částech helmy.zdravotník měl viditelný červený kříž na obou stranách,zatímco policie nosila bílé helmy s nápisem MP,nebo OD 

http://www.olive-drab.com/od_soldiers


barvu s bílým proužkem s nápisem MP.Další zvláštní složky měly vlastní barvou rozlišitelné helmy s nápisem.Dokonce i 
chromované helmy,použitelné na zvláštní příležitosti a slavnosti pro některé jednotky.Bavlněné maskovací pletivo bylo hojně 
využíváno v první linii,pro zasunutí větví a trávy.Armáda neměla standartní výrobu těchto až do r.1945(Japonsko-prosinec 1944 
Evropa a tak se používala maskovací síť z jeepů a tanků.První maskovací povlak se použil pro USMC v Tarawa 1943-zhotovený z 
kepru s potiskem  jehličnatých stromů,který se po zvlhnutí v tropickém podnebí napnul na helmu, poté zhnědl a dokonale maskoval 
vojákovu hlavu. 

                                                                       PASGT Kevlar helma -101 Airborne Iraq
M1 byla helma,nošena na všech bojištích od 1943 až po Vietnam a byla nahrazena až v osmdesátých letech za kevlarovou PASGT 
Kevlar.Přibližně 22 mil.ocelových helem a 33 mil.vnitřních bylo výrobeno od nástupu US Army do bojů o Evropu.     

Výsadkové jednotky mělyM-1C helmy s vypolštářovanou bradou a páskem,který držel oboje díly společně pohromadě během 
seskoku a pásek se ještě dal upnout ke kombinéze, z důvodu ztráty helmy.Po seskoku se tento pásek nosil zasunut za okrajem helmy 
vzadu.Většina vojáků nosila zde i  krabičky cigaret,spraye proti hmyzu(Vietnam)nebo časopisy.
Ve Vietnamu bylo navíc možno  maskování otočit naruby,dle situace a prostředí rostlinstva a terénu. V Korei bylo otočené maskování 
bílé, v zimním období.

                                                                           Colonel George Patton jun.-Vietnam
                                                            toto je otec“ našeho“ Pattona,kterého potkáváme v Plzni 


