Duel: IMZ M-72 vs. BMW R-75:
Lehká jízda na třech kolech

Vojáci na motocyklech se sajdkárami se řadí mezi neslavnější symboly útočných operací Wehrmachtu, který jim přikládal velký význam. Naopak SSSR v tomto oboru zaostával, a proto nakonec vsadil na licenční kopie německého typu. Obě země vybudovaly početné motocyklové jednotky a intenzivně je využívaly.

Na srazech historických automobilů a motocyklů vždy poutají značnou pozornost ty vojenské, které nezřídka nesou i výzbroj. Zdaleka ne každý takový stroj je však tím, za co je označován, protože originální německé a sovětské motocykly z válečných sérií jsou dosti vzácné. Většina sovětských „Uralů“ sjela z linek až po válce a motocykly se značkou „Dněpr“ se během války nevyráběly vůbec. Běžně se také zaměňují různé modely značek BMW a Zündapp, a dokonce se stává, že poválečné sovětské motorky bývají důvěřivým a neznalým kupcům nabízeny jako produkty závodu BMW. Tyto nejasnosti a omyly způsobuje hlavně skutečnost, že nejslavnější sovětský motocykl vznikl na bázi německé konstrukce.

Motocykly pro Wehrmacht
V meziválečném období zaznamenala automobilová a motocyklová doprava obrovský rozvoj, jenž se pochopitelně nejvíc projevil v průmyslově vyspělých státech včetně Německa. Tam jej sice trochu zpomalily ekonomické potíže po první světové válce a na přelomu 20. a 30. let, ale po nástupu nacistů se dostavila další konjunktura a růst životní úrovně. Mezi její projevy tudíž patřily i výborná prodejní čísla motocyklů, které pro mnohé Němce reprezentovaly efektivní a laciné dopravní prostředky. Nezůstalo navíc jenom u jednostopých motorek, protože k většině typů se daly připojit boční přívěsné vozíky. Motocykly a sajdkáry pak logicky vzbudily zájem vojáků, které zaujala zejména rychlost a nízké provozní náklady této techniky. Již Reichswehr tedy zahájil nákupy motocyklů, které se dělily na „lehké“ a „těžké“, byť tato typologie vlastně nesouvisela doslova s hmotností, jelikož hranici mezi oběma kategoriemi tvořil objem motoru 500 cm3. Největším dodavatelem „těžkých“ motocyklů se stala značka BMW, od níž pocházel typ R-12 s motorem o objemu 750 cm3. Armáda získala přes 36 000 exemplářů, takže se tento motocykl se sajdkárou stal jejím standardním služebním typem, byť velké počty dodaly i další výrobci, zejména Zündapp, DKW, NSU a Victoria. Wehrmacht nalezl pro motocykly opravdu široké uplatnění. Jejich pohyblivost výtečně zapadala do doktríny „bleskové války“, jelikož se používaly mj. pro průzkum, rychlé přesuny vojáků na frontu, obkličování a kurýrní služby, ale záhy se staly opravdu bojovými prostředky. Stačilo jen umístit na sajdkáru lafetu s kulometem a motocykl se změnil v jakési mobilní kulometné hnízdo. Ve Wehrmachtu se tedy zformovala motocyklová vojska (Kradschützen) a do struktury pěších i tankových divizí spadaly speciální motocyklové prapory, z nichž každý zahrnoval 195 motocyklů (z nich 165 se sajdkárami) a 85 dalších vozidel. Průměrná rychlost přesunu takového praporu činila dle předpisů 35 km/h, což bylo vlastně nejvíce ze všech typů německých jednotek.

Jak vznikl proslulý „Ural“
Odlišná situace panovala v Sovětském svazu, který prodělával překotnou industrializaci, jenže motorky tehdy rozhodně nepatřily na čelní příčky žebříčku priorit. Na těch se pohybovaly spíš traktory, tanky, nákladní auta či lokomotivy. Motocykly se v SSSR pochopitelně vyráběly, ale vezme-li se v úvahu obrovská rozloha země, šlo o počty až směšně nízké, neboť v absolutních číslech silně zaostávaly za výrobou v Německu. Ostatně také technická úroveň motocyklů, jež vyjížděly z továren v Leningradě, Iževsku či Taganrogu, nebyla postačující, takže ačkoli Rudá armáda tyto dopravní prostředky odebírala, dávala najevo nespokojenost. Hledala se cesta, jak z hlediska kvality dohnat zahraniční motocykly, a nutnost řešit tento problém podtrhla též tzv. zimní válka s Finskem, kde se projevily četné nedostatky typů značky IŽ. Řešení se dostavilo, když SSSR podepsal s Hitlerovou říší nechvalně proslulý pakt Molotov-Ribbentrop, který mu umožnil přístup k německým technologiím. Do SSSR tedy brzy směřovalo několik motocyklů BMW R-71, podle některých zdrojů přímo z Německa, zatímco podle jiných přes překupníky, kteří využili neutralitu Švédska. Motocykl R-71 s motorem o objemu 750 cm3 byl vytvořen na základě typu R-61, jehož agregát měl objem 600 cm3. Dostal se v menším počtu i do výzbroje Wehrmachtu, ovšem jeho masovému rozšíření bránila vysoká cena a několik prvků, jež se pro vojenskou službu nehodily. Navzdory tomu jej však SSSR použil jako vzor pro kopii, která se začala dodávat na jaře 1941 pod názvem M-72. Hlavním výrobcem měl být moskevský závod ZIS (pozdější ZIL), některé prvky však pocházely z Leningradu a Gorkého. Německý útok ale způsobil, že v Moskvě vznikl jen malý počet, načež proběhla evakuace linky do města Irbit za Uralem. V nouzových podmínkách tam byl vybudován Irbitský motocyklový závod (IMZ), ze kterého od února 1942 vyjížděly nové motorky M-72.

Nová koncepce BMW R-75
Díky místu výroby se jim záhy začalo přezdívat „Ural“, ačkoli je nutno zdůraznit, že tehdy šlo skutečně jen o přezdívku. O typu M-72 se zpravidla mluví jako o kopii BMW R-71 a v zásadě to odpovídá skutečnosti, ačkoliv lze uvést také několik rozdílů. Mezi ty důležité patřila změna filtru, neboť německý vzor měl pouze síto, kdežto v SSSR přibyla olejová lázeň. Sovětský typ měl poněkud zesílený rám a objem palivové nádrže se zvýšil z 15 na 22 litrů, což samozřejmě znamenalo prodloužení dojezdu. Kromě samotných motorek se vyráběly též sajdkáry, jež jako standardní výbavu dostaly čep pro kulomet Děgťarjov DP-27 ráže 7,62 mm, existovaly ovšem i sajdkáry speciálně upravené k převozu 82mm minometů a dalších podpůrných zbraní. Vývoj však pokračoval též v Německu. Předválečné typy motorek se velmi osvědčily během ofenziv v západní Evropě, kde existovala síť kvalitních silnic, ale operace v severní Africe a invaze do SSSR přinesly nové výzvy. Dosavadní motocykly se hodily na silnice, avšak v písku, bahně či sněhu si nevedly zdaleka tak dobře, což ještě víc platilo o těch se sajdkárami. Firma BWM tak přišla s řešením, které nevýhodu proměnilo v přednost, když představila první těžký motocykl vyvinutý speciálně pro armádu. Sajdkára u motocyklu BMW R-75, který vznikl roku 1942, už nebyla pouze doplňkem, nýbrž integrální součástí konstrukce, což podtrhoval fakt, že její kolo bylo poháněné. Terénní průchodnost nesmírně vzrostla, čemuž hodně pomohlo to, že motorka obdržela redukční převodovku s „pomalým“ režimem do terénu. Dalším pokrokovým řešením byl rám složený ze sešroubovaných částí, což usnadňovalo montáž a opravy. Pozornost budila též zadní hydraulická brzda či vzhůru otočený výfuk, jenž spolu s těsněními motoru zlepšoval schopnost brodění. Také sajdkára motorky BMW R-75 obdržela lafetu pro kulomet, a sice pro obávanou „Hitlerovu pilu“ čili 7,92mm zbraň MG 42.

Výroba pokračuje dodnes
Speciální armádní motocykl s poháněnou sajdkárou ale v té době představila i firma Zündapp. Vojákům se líbily některé prvky z obou typů, a proto přiměli původně konkurenční značky ke spolupráci. Sériové motocykly BMW R-75 a Zündapp KS 750 tak používaly 70 % společných součástí a plánovalo se, že po zhotovení 20 200 kusů svého typu začne továrna BMW dodávat „hybridní“ stroj, resp. svou sajdkáru připojenou k motocyklu Zündapp. Zamýšlený počet R-75 však nikdy nebyl zhotoven, protože po bombardování továrny BMW v Eisenachu v roce 1944 se výroba prakticky zastavila. Do současnosti zachované motocykly BMW R-75 mají obvykle pískové zbarvení, což naznačuje, že sloužily na severoafrické frontě, kde vznikla také proslulá přezdívka „Sahara“, ačkoli značná část (možná většina) výroby mířila na východní frontu, kde mnoho těchto motorek ukořistili i vojáci Rudé armády. V té fungovaly motocyklové prapory a pluky, jejichž výbava byla skutečně pestrá, protože kromě domácích a kořistních strojů se v ní objevovaly i americké a britské motocykly, kterých SSSR v rámci systému půjčky a pronájmu získal kolem 34 000 kusů (z čehož asi 26 000 pocházelo od značky Harley-Davidson). Bylo to vlastně daleko víc než počet M-72 postavených za války v Irbitu. Tam ale produkce běžela též po válce a druhá linka se rozběhla v Kyjevě, kde vznikl Kyjevský motocyklový závod. Teprve řadu let po válce se původní přezdívka „Ural“ stala oficiální obchodní značkou, zatímco stroje vyráběné v Kyjevě dostaly jméno Dněpr. Od těch válečných se však hodně odlišovaly, což ale v přibývající míře platilo i o těch z Irbitu, takže pozdější Uraly a Dněpry již měly s původními vzory společného jen málo. Produkce M-72 byla v Irbitu zastavena až v roce 1960 a ve špičce vznikalo přes 30 000 kusů ročně. Stojí za zmínku, že IMZ dodnes vyrábí a prodává motocykly (včetně typů pro ruskou armádu) a stále existuje také ukrajinský KMZ, byť jeho produkty jsou obvykle hodnoceny jako méně povedené než ty ruské.
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Parametry motocyklu IMZ M-72
Provozní hmotnost: 350 kg
Celková délka: 2,38 m
Celková šířka: 1,59 m
Celková výška: 1,00 m
Typ motoru: dvouválec M-72
Výkon motoru: 16 kW (22 koní)
Max. rychlost: 95 km/h
Max. dojezd: 300 km

Parametry motocyklu BMW R-75
Provozní hmotnost: 400 kg
Celková délka: 2,40 m
Celková šířka: 1,73 m
Celková výška: 1,00 m
Typ motoru: dvouválec BMW 745
Výkon motoru: 19 kW (26 koní)
Max. rychlost: 95 km/h
Max. dojezd: 350 km

Měření sil
Předválečná německá armáda přikládala motocyklům velký význam a učinila z nich důležitou součást svých motorizovaných jednotek. Motorky značek BMW a Zündapp se díky tomu staly jedním ze symbolů „bleskové války“ a náležely na světovou špičku. Sovětský svaz na tom byl výrazně hůř, jelikož jeho motorky technicky zaostávaly. Proto se rozhodl okopírovat R-71, ale masová produkce M-72 se do německého útoku nestačila rozběhnout. Výsledkem tak bylo, že v červnu 1941 měla mít Rudá armáda podle tabulek asi 73 000 motocyklů, kdežto reálné číslo činilo cca 17 000 kusů. Mnohé motocyklové prapory či pluky proto ve skutečnosti odpovídaly jen slabým pěším jednotkám. Situaci změnila až obnovená výroba v Irbitu a dodávky motorek z USA a Velké Británie, zatímco Němci v té době zavedli novou generaci skutečně válečných motocyklů s poháněnou sajdkárou. Situace na frontě se však již začínala obracet v neprospěch Hitlerovy říše a rychlé motocyklové jednotky začínaly v obranné válce ztrácet význam, což se projevilo tím, že na jaře 1943 byly německé motocyklové prapory rozpuštěny. Naopak v Rudé armádě důležitost motocyklů rostla, jejich útvary sehrály důležitou roli v několika ofenzivních operacích a velká formace vojáků na M-72 se zúčastnila též vítězné přehlídky 24. června 1945 v Moskvě. Z ryze technického hlediska je nepochybné, že BMW R-75 představoval vyspělejší motocykl, koneckonců vznikl speciálně pro armádu, zatímco typ M-72 (resp. BMW R-71) byl v podstatě pořád civilní konstrukcí, jak dokazuje např. jeho bateriové zapalování, kdežto R-75 měl do válečných podmínek vhodnější magnetové zapalování. Jestliže tedy srovnáváme pouze podoby z let druhé světové války, pak jednoznačně vítězí BMW R-75, avšak zároveň je nutno dodat, že M-72 prokázal mimořádný evoluční potenciál, resp. schopnost přijímat nové prvky a absolvovat průběžné modernizace. Tuto jeho vlastnost ostatně nejlépe ze všeho dokazuje fakt, že se nová provedení Uralů vyrábějí v Irbitu dodnes.

Válečná výroba
IMZ M-72: asi 9800 kusů
BMW R-75: asi 16 500 kusů
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