Zvláštní zbraně:
Tři výsadkové speciality

Většinu výzbroje amerických výsadkářů představovaly standardní modely US Army, ale našlo se i několik zvláštností. Určitě nepřekvapí, že šlo o lehkou techniku konstruovanou tak, aby se dala snadno dopravovat vzduchem.

Skládací houfnice M1A1
Historii nejpoužívanější dělostřelecké zbraně amerických parašutistů lze vysledovat do období krátce po první světové válce, kdy armádní komise (tzv. Westerveld Board) doporučila, aby si US Army pořídila lehké skládací houfnice ráže 75 mm. Tehdy se však nepředpokládalo, že by se tato zbraň dostala do výzbroje vzdušných výsadkových sil, jelikož byla zamýšlena zejména pro boj v těžkém terénu, resp. pro horské jednotky. Možnost rozložení zbraně na šest kusů tak byla požadována kvůli dopravě na hřbetech soumarů. Roku 1927 tedy byla houfnice zavedena do služby pod oficiálním názvem „Howitzer, Pack, 75mm M1 on Carriage M1“. Vzniklo však jen málo kusů a prvním výrobním standardem se stalo provedení M1A1, které se vyznačovalo mj. přepracovaným závěrem. Původní lafeta M1 měla jenom dřevěná loukoťová kola, jež byla vhodná pro tažení zvířaty, avšak s rozmachem motorizované trakce se přešlo na novější lafetu M8 s plechovými disky a pneumatikami, čímž vznikla zdaleka nejrozšířenější verze, tj. 75mm houfnice M1A1 na lafetě M8. Do roku 1940 ovšem bylo dodáno pouze 91 kusů všech variant, jelikož na větší počet nebyly finance a horské útvary se nacházely až někde na konci seznamu priorit. Všechno změnilo až propuknutí války a následný nárůst významu výsadkových divizí, pro něž se M1A1 ukázala coby takřka optimální výzbroj. Teprve výsadkové operace umožnily vyniknout všem kvalitám této opravdu dobře zkonstruované, pohyblivé, účinné a v neposlední řadě lehce obsluhovatelné zbraně. Patrně největší slávu si získala při výsadku u Arnhemu, kde hodně přispěla k tomu, že se obklíčení výsadkáři udrželi.
V bojové podobě měřila houfnice M1A1 včetně ramena lafety na délku 3,68 m, z čehož okolo 1,19 m tvořila délka hlavně ráže 75 mm. Zbraň měla vodorovně se pohybující závěrový blok a hydropneumatický systém tlumení zpětného rázu, instalovaný pod hlavní. Celá sestava hlavně byla chráněna krytem, který dával houfnici velmi charakteristický tvar. Náměr byl nastavován prostřednictvím mechanismu na kolébce lafety a měl rozsah mezi 5 a 45 stupni, kdežto odměr se nastavoval pomocí šroubu na nápravě a činil do 6 stupňů vlevo či vpravo. V bojové podobě vážila houfnice M1A1 na lafetě M8 celkově 588 kg, dala se však rozložit na šest částí, z nichž žádná nevážila více než 107 kg. Oněch šest částí tvořila vlastní hlaveň, kola se závěrem, horní část lafety s kolébkou, spodní část lafety s tlumicím systémem, přední část ramena a konečně i zadní část ramena s nápravou. V případě vysazování na padáku se dala zbraň rozložit dokonce na devět částí. Po sestavení s ní dokázala dobře vycvičená obsluha vést palbu trvalou rychlostí 3 až 6 ran za minutu a maximální dostřel činil asi 8925 m. Nejvíce se používaly tříštivo-trhavé granáty, ale občas se sáhlo také k protitankovým kumulativním (HEAT) nebo kouřovým. Jako standardní palebnou podporu měla každá výsadková divize dva kluzákové prapory houfnic po dvou bateriích (v každé šest zbraní) a jeden padákový prapor se třemi bateriemi (v každé čtyři houfnice), celkově tedy 36 zbraní. V prosinci 1944 byl onen počet zvýšen na 60 kusů s tím, že část M1A1 mohly vystřídat 105mm houfnice M3. Vedle základní výsadkové podoby vznikla i příbuzná polní houfnice, jež se nedala rozkládat. Během válečných let bylo zhotoveno celkem 4939 houfnic M1A1, které se potom dostaly do armád řady států, z nichž některé je (zpravidla pod poválečným názvem M116) používají ještě dnes.

Obrněné automobily Jeep
Vojenský Jeep (džíp) nepochybně patří mezi nejznámější automobily všech dob a dostal se do nepříliš početné skupiny výrobků, jejichž původní oficiální jméno „zlidovělo“ jako všeobecné označení pro všechny podobné výrobky. Historie slavného auta byla popsána již mnohokrát, a tak jen stručně shrňme, že Jeep je potomkem vozidla, jež v roce 1940 navrhla firma American Bantam Car a na jehož bázi poté značka Willys-Overland vyvinula typ Willys MA, ze kterého vzešla definitivní podoba Willys MB. Sériovou výrobu rovněž zajišťovala i automobilka Ford pod označením Ford GPW a do konce války bylo celkově vyrobeno více než 640 000 vozidel. Posléze se objevily jiné typy automobilů, vyráběné v mnohem větších (milionových) počtech, ale Jeep je vozem, který vznikl v asi nejvíce variantách a sloužil pro nejvíce účelů. A právě na tomto místě stojí za zmínku verze obrněné, které se objevily ve výzbroji výsadkářů US Army. Každá výsadková divize podle tabulek disponovala celkově 370 automobily, z nichž bylo 283 džípů. Pokusy vyrobit lehké výsadkové tanky či jiné obrněnce vesměs nebyly úspěšné, a proto se muselo sáhnout k improvizaci, neboť výsadkáři nějaká obrněná vozidla potřebovali. Tak se zrodily provizorně obrněné modifikace džípu, u nichž jedna pancéřová deska chránila zepředu motor, zatímco z několika dalších plátů byla utvořena jakási „nástavba“, jež nahrazovala čelní sklo a poskytovala ochranu ze stran. Před řidičem se v plechu nacházel průzor, kdežto u místa spolujezdce byl výřez, kam byl instalován kulomet M2 ráže 12,7 mm. Přestože šlo formálně o improvizaci, fotografie řady víceméně identických automobilů dokazují, že se tyto modifikace (užívané ponejvíce pro průzkum) stavěly v polních dílnách výsadkářů jako „standardizované“. Kolik těchto „obrněnců“ vzniklo, však zůstává záhadou.

Skútr Cushman Model 53
V americkém státě Georgia stále působí společnost Cushman, který vyrábí různá malá vozidla s nejrůznějšími účely. Dodává i vozidla jednostopá včetně skútrů a jejím zřejmě nejslavnějším produktem je skútr Cushman Model 53, známý též jako Cushman Airborne. Jak již prozrazuje toto jméno, byl konstruován především pro použití u výsadkových jednotek. Armáda sestavila v dubnu 1943 specifikace a svoje prototypy následně předvedly dvě americké firmy, z nichž si vojáci v únoru 1944 vybrali společnost Cushman Motor Works. Sériová produkce se rozběhla krátce poté a US Army odebrala celkem 4734 exemplářů, které následně sloužily zejména pro spojovací účely a dopravu menších nákladů, k čemuž se standardně užíval tažený dvoukolový vozík M3A4, který zvládl zátěž až 180 kg. Na vozíku se běžně transportovaly i kulomety ráže 7,62 nebo 12,7 mm, popřípadě i minomet ráže 81 mm. Samotný skútr Cushman vážil 115 kg a o pohon se staral čtyřtaktní jednoválcový motor Cushman 16M71, který dodával výkon kolem 4,5 koňské síly, tedy 3,3 kW. Maximální rychlost jízdy po rovném pevném povrchu činila cca 64 km/h, skútr zvládl svah o sklonu 25 stupňů, dovedl se brodit ve vodě 30 cm hluboké a jeho zásoba benzínu postačovala na zhruba 160 km jízdy. Dal se snadno shazovat na padáku, který byl na dvou bodech přichycen přímo k rámu skútru. Za nízkou hmotnost ale skútr musel platit absencí řady „zbytečností“, jako bylo odpružení a osvětlení, takže jízda na něm nebyla zrovna nejpohodlnější. To se poněkud zlepšilo až u poválečné verze, kterou firma Cushman dodávala na civilní trh pod názvem Model 53A Airborne Civilian.
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