Tovarni oznaceni na helmach bylo obvykle vlevo dolu. Jsou to puvodne zkratky ET, EF, SE, Q a NS.
Tyto zkratka byla pouzivana vzdy v kombinaci s velikosti Takze SE 66, EF 64 atd. Zhruba v polovine
valky nektere firmy zkratky menili. SE se zmenilo tusim na hkp (nebo neco jineho, ted nechci kecat,
nemam u sebe literaturu). Nekteri vyrobci pak vyrazeli sve znaky ne zboku vlevo, ale dozadu.
Nicmene, oznaceni vyrobce a velikosti byla vzdy kombinace 2 pismen a 2ouciferneho cisla. Krom toho
se vyskytovali i 4ciferna cisla, obvykle vzadu. Jejich vyznam mi neni znam. Osobne bych se domnival,
ze by to mohlo byt cislo serie. Literarni podklady pro to ale nemam.

Našiel som na helme vyrazený ďalší kód, je zvnútra, pri zátylku a je to číslo 1344.
Neviete, čo to znamená?
3) 07.04.2008 - wikinger RE: Velikosti německých helem
Takze mate helmu z fabriky v Thale. Helmy s oznacenim ET jsou nejbeznejsi, bylo jich nejvic. Thale vyrabela vsechny druhy helem, tj M35,
M40, M42. Velikost 62 je z tech mensich. Nejbeznejsi, resp. nejcasteji vyrabena velikost je 64. Po ni pak 66.
Jinak, kazda fabrika vyrabela helmy na svych lisech. Zajimave je to tim, ze helmy jednotlivych vyrobcu se nepatrne geometricky lisi. Jina byva i
kvalita zpracovani oceli a podobne.
4) 07.04.2008 - Bocán
Vďaka za poučenie.

RE: Velikosti německých helem

Pozrel som sa do tej mojej prilby čo mám doma a fakt som v nej našiel vyrazený kód: ET62. Teraz už viem, prečo mi je malá - ja mám veľ.
hlavy 57-58
5) 07.04.2008 - wikinger RE: Velikosti německých helem
Nize uvedene plati pro armadni nem.helmy M35, M40, M42:
Na helmach lze najit oznaceni velikosti a k tomu je kod vyrobce. To jsou ty kody ET (vyrobce Emalienwerke Thale), EF, ckl a podobne.
Vyrobcu bylo v Nemecku celkem 5.
Jinak, 64 je na hlavu 56/57 - lze do ni dat jednu z uvedenych velikosti futra. Tak je to i u nasledujich.
66: je na hlavu 58/59.
68: 60/61
70: 62/63
62: 54/55
60: 52/53
6) 05.04.2008 - Mach Tom RE: Velikosti německých helem
http://sweb.cz/nemeckehelmy/
7) 05.04.2008 - Mach Tom

RE: Velikosti německých helem

Německé helmy za druhé světové války
Německé helmy za druhé světové války
Asi každý zná klasický tvar německých přileb používaných za druhé světové války, ale těchto přileb bylo stovky různých druhů. Dále německá
armáda používala mnoho přileb přejatých od ostatních armád a také ze zásob, které se zachovaly po první světové válce. Přilby byly různě
značené podle druhů zbraní (Wehrmacht, SS, Luftwaffe atd.). Dále se také lišily tvarem a použitím. V tomto článečku se Vám tuto problematiku
pokusím trochu přiblížit.

Stahlhelm M-16 I. První světová válka. Tyto helmy se používaly ze začátku války, ale vlastně se s nimi setkáváme po celou dobu. Byla jimi
vybavena například pobřežní stráž a další tzv. méněcenné jednotky.

Už během I. Světové války se Němci pokoušeli zabránit odleskům na přilbách pomocí návleků. V této zákopové válce vlastně začaly i první
pokusy s maskováním.

Stahlhelm M-18, rakouského typu v provedení Reichswehru v době dosazení Hitlera do vlády v roce 1935.

M-16 , první verze se značením Luftwaffe

M -16/31 se značením Waffen SS. Na levé straně můžete pozorovat černou svastiku v bílém kruhu na červeném podkladu ve tvaru štítu. Na
pravé straně jsou runové znaky SS na bílém podkladu ve tvaru štítu. Tento typ helem byl používán při založení jednotek SS.

M 1918, Fernsprecher und Kavalleriehelm (helma pro telefonisty a kavalérii). Tato helma měla vykrojení na ucho a byla používána
v jednotkách Reichswehru. Na začátku II. Světové války byla fasována pro dělostřelecké pozorovatele. Za I. světové války bylo vyrobeno 7,5
milionu kusů tohoto typu helmy.

Wehrmacht Paradehelm aus Aluminium - důstojnická hliníková přehlídková helma M-1918. V pozdější době byly tyto helmy vyráběny ze
skelných vláken kvůli váze.

Edelstahlhelm M-34 policejní RZM - verze se zaobroubeným okrajem převzatá od armády.

M-34 Feuerwehrpolizei - přehlídková generálská helma hasičská

M-34 Feuerwehrpolizei - hasičská helma

M-34 Luftschutz - protiletecká obrana

M-34 Reichsluftschutzbund (RLB)

Po skončení války s Francií převzala německá armády i typy francouzské.

Helma typu Gladiátor III. se značením jednotek Luftschutz

Helma typu Gladiátor III. se značením Polizei

Helma typu Gladiátor I. se značením jednotek SA

Tropická korková helma určená pro jednotky Afrikakorps , Kriegsmarinne a Luftwaffe. Značení jednotek bylo pomocí hliníkových lehko
připínatelných štítků na boku helmy.

Polizei brauner Lederschutzhelm für die Motorisierte Gendarmerie

Stahlhelm M - 35
V roce 1935 byla v německé armádě zavedena bojová helma nového typu M - 35. Model byl odvozen od helm I. světové války vzoru M-1916
a M-1918. Tato helma měla lepší a praktičtější tvar. Model M-35 je charakteristický ventilačním otvorem na boku helmy, který se slisovával do
helmy samostatně. Dále spodní okraj helmy je ohnutý směrem do helmy a helma má hladký tvar.
Příklady helem s různým značením a kamufláží

Helma se síťkou na foliáž v barvě polní šedi a druhá, na které je polní šeď přemalována na okrovou barvu (od roku 1943 se na výstrojní
součástky začala používat tato barva).

Helma barvou polní šedi a zbytky zimní kamufláže (vápno), druhá helma s nástřikem barev používaných na bojovou techniku (1943)

a drátěnou síťkou na foliaž vlastní výroby.

Helma Deutsche Afrikakorps (DAK) v pouštní kamufláži a helma Wehrmacht v typické barvě polní šedi.

Stahlhelm M - 40
Do roku 1940 zůstal model M - 35 jen velmi má modifikovaný. Pro složitější výrobu ventilačního otvoru, který byl do tohoto typu vlisován se
přešlo na výrobu typu M-40, kde byl ventilační otvor vytvářen a lisován přímo při výrobě korpusu helmy.

Ventilační otvory M- 35 Ventilační otvory M - 40 a M - 42
Příklady helem s různým značením a kamufláží

Helma SS v polní šedi a helma SS v klasické trojbarevné kamufláži

Helma SS se síťkou na foliáž vlastní výroby v okrové barvě, a to samé jen v barvě polní šedi

Helma Sturmabteilungen - SA a helmaVolkssturmu z let 1944-45

Stahlhelm M - 42
Helma typu M-42 byla shodná tvarem i větracím otvorem s helmou typu M-40. Jediný rozdíl byl v zaobroubení dolní časti helmy, které již
nebylo zaobroubeno do vnitřní strany helmy, ale bylo pouze zabroušeno. Helma vlastně neměla spodní lem. Výroba probíhala od roku 1942 až

do konce války.
Příklady helem s různým značením a kamufláží

Helma zbraní SS v tříbarevné kamufláži a helma Polizei v polní šedi.

Helma NSKK s runovým znakem Wolfsangel (vlčí hák) a helma Luftwaffe

Helma sanitáře jednotek Waffen SS a spodní strana helmy s ukázkou uchycení drátěné síťky na foliáž.
Použití maskovacích potahů

Pro lepší kamufláž helem a zabránění jejich odlesků se na helmy používaly maskovací potahy. Jednotky Waffen SS měly oboustranné
maskovací potahy (léto-podzim) v různých vzorech kamufláže (platan, dubový list atd.) Tyto potahy se na helmu přidělávaly pomocí
patentovaných háčků a měly poutka na foliáž. V jednotkách Wehrmachtu se potah přidělával pomocí šňůrky nebo gumy všité v lemu potahu,
maskovacím vzorem byla tzv. lámaná skála, nebo v pozdějším období války tzv. bahenní vzor. V zimním období se na helmu přidělával potah
bílý, který byl většinou přichycen gumou nebo provázkem.

Příklad potahu helmy Waffen SS v kamufláži platan (platanenmuster) a potahu WH lámaná skála.

Fallschirmschutzen stahlhelm 38
Tato helma byla používána para oddíly německé armády. Byla vyráběna od roku 1940 až do konce války. Helma byla nižší kvůli možnosti
zranění okrajem přilby při přistání. Dále měla uchycení upínacího řemínku na dvou místech, opět pro dobré držení helmy na hlavě a zabránění
možného úrazu svezením helmy.
Příklady helem v kamufláži a jejich značení

Helmy SS-Fallschirmjäger Bataillonu 500

Uchycení upínacího řemenu na helmě v polní šedi

