Německé armádní motocykly:
Do války na dvou i třech kolech

Na fotografiích z „Blitzkriegu“ nevidíme jenom tanky, transportéry a nákladní auta, ale často i motocykly se sajdkárami. Německo totiž patřilo mezi země, jejichž armády uměly využívat motocykly velmi rozsáhle a efektivně.

První motocykly se objevily ve vojenských službách ještě před první světovou válku, aby poté během tohoto konfliktu získaly značný význam především coby prostředky pro průzkum nebo spojovací účely. Vojáci si motocykly oblíbili hlavně kvůli jejich jednoduchosti a pohyblivosti, která jim umožňovala rychlou jízdu na silnici i v terénu. Motocykly jsou kompaktní a úsporné a mají v poměru ke své velikosti slušnou nosnost. Jedním ze symbolů „bleskové války“ se pak stal německý motocykl, a to v podobě s doplněným prvkem, který velmi zvyšoval jeho bojový potenciál, totiž s postranním vozíkem neboli sajdkárou.

Expanze armádních motorek
Období mezi světovými válkami bylo érou obrovské expanze motorismu, a tak se patrně nelze divit, že se Německo díky svému vyspělému strojírenskému průmyslu pohybovalo na světové špičce ve výrobě jednostopých motorových vozidel. Na trhu se objevila řada slavných značek, mezi nimi BMW, DKW, NSU nebo Zündapp. A jistě také nebylo překvapivé, že o motocykly projevila zájem německá armáda, jelikož se jednalo o prostředky s velmi širokými možnostmi využití. Coby příklad jednoho z nejlehčích typů lze uvést DKW RT125, kde už číslo ve jménu sděluje objem jeho dvoutaktního motoru. Podobný výkon agregátu nabízel též lehký motocykl Phänomen Ahoi, který se vyznačoval nezvykle zkonstruovaným odpruženým rámem. Lehké a nenáročné motocykly této kategorie používali ponejvíce kurýři. Vyšší kategorii představovaly motorky s agregáty o objemu 250 nebo 350 cm3, mj. TWN BD 250W či DKW NZ 350. První zmíněný typ byl pozoruhodný tím, že šlo o licenční kopii motorky legendární anglické značky Triumph; ona zkratka znamenala Triumph-Werke Nurnberg. Na ještě vyšší úroveň pak patřily motocykly s motory o objemu 500, 600 či 750 cm3. V této kategorii soupeřily zejména značky BMW a Zündapp, které už používaly také čtyřdobé motory. Z řady jejich typů lze zmínit třeba BMW R-4, R-12, R-61 a R-71 nebo Zündapp K 500 W, KS 600 W a K 800 W (ono „W“ bylo označením varianty pro vojsko, tedy Wehrmacht). K těmto motocyklům se často připojovaly i postranní vozíky (sajdkáry), díky nimž celé vozidlo přepravilo tři muže (místo dvou), vzrostla také stabilita, byť se zvětšovalo i namáhání rámu. Mezi hlavní německé producenty sajdkár se řadily značky Steib, Stoye-Leipzig a Royal, které pro vojsko dodávaly standardizovaný model postranního vozíku zvaný EW 1. Motocykly BMW a Zündapp s těmito sajdkárami pak tvořily důležitý prvek německých sil při obsazení Rakouska a Československa a také v počáteční fázi „bleskové války“, tedy v Polsku a západní Evropě.

Vojenské tříkolové speciály
Všechny výše zmíněné německé armádní motorky představovaly více či méně upravené verze běžných civilních modelů. V roce 1938 ale německá armáda vydala požadavky pro zcela nové vojenské vozidlo, zkonstruované už opravdu jako ryze armádní speciál, a to navíc nikoliv jako „sólový“ motocykl, k němuž by se dala připojit sajdkára. Na bázi opravdu dobrých zkušeností se sajdkárami se totiž vojáci rozhodli, že potřebují vlastně cosi jako „tříkolku“, resp. motocykl s přívěsným vozíkem, který bude součástí celé konstrukce natolik, že bude dokonce poháněný pomocí osy propojené se zadním kolem motocyklu. Jednalo se o hodně neobvyklé, ale vysoce efektivní řešení, které výsledné „kombinaci“ propůjčovalo dosti velkou průchodnost v těžkém terénu. Na požadavky Wehrmachtu odpověděly podle očekávání značky BMW a Zündapp, od kterých přišly prototypy označené R-75 a KS 750. Oba předváděly opravdu vynikající výkony a pro vojáky nebylo snadné se rozhodnout. Motocykl značky BMW byl lehčí, kdežto Zündapp nabízel o něco vyšší nosnost. Nakonec se ale našlo důvtipné řešení, když byly obě společnosti vyzvány, aby provedly částečnou standardizaci svých typů motocyklů. Obě posléze roku 1940 získaly objednávky na sériovou výrobu pro Wehrmacht s tím, že přibližně 70 % součástí obou motorek a sajdkár bylo shodných či záměnných. Objevily se proto i „hybridy“, tedy propojení „sólové“ motorky jedné firmy s vozíkem firmy druhé. Pro pohon obou typů motocyklů sloužil plochý čtyřdobý dvouválec o objemu 750 cm3, který dodával výkon 19 kW. Velmi zajímavým prvkem byla převodovka, která standardně pracovala v „rychlém“ silničním režimu, kdy měla čtyři stupně vpřed a jeden vzad, ale mohla se přepnout i do „pomalého“ (čili terénního) chodu. Dvě třetiny celkové pohonné síly byly směřovány na zadní kolo motocyklu, třetí třetina mířila na kolo sajdkáry. Vyspělost a výkony typů BMW R-75 a Zündapp KS 750 však nebyly laciné, neboť jejich cena odpovídala osobnímu automobilu!

Motocykly v „bleskové válce“
Charakteristickým prvkem sajdkáry byla lafeta pro kulomet ráže 7,92 mm, na začátku MG 34, později MG 42. To hodně vypovídalo i o poslání celé „tříkolky“, se kterou se od začátku jasně počítalo pro frontové bojové jednotky. Taktika „bleskové války“ připisovala skutečně zásadní důležitost průzkumu, který byl nezbytný pro nalezení slabého místa nepřítele. A právě k tomu se vysoce pohyblivé motocykly (navíc schopné přepravovat i kulomet) mimořádně hodily. Ke každé německé obrněné či pěší divizi se přiděloval průzkumný prapor, jehož součástí byla též kulometná motocyklová eskadra se zhruba dvaceti motorkami. „Blitzkrieg“ ale nebyl náročný pouze na kvalitní průzkum, ale rovněž na přepravu zásob ve směru postupu či odsun raněných do týlu. Také zde se mohly motocykly se sajdkárami výtečně uplatnit, jelikož sajdkára se dala uzpůsobit např. k převozu munice, paliva či potravin, případně v ní mohl být převážen raněný, a kromě toho bylo možno za motocykl připojit přívěsný vozík s dalšími zásobami. Motorky se tak velmi osvědčily mj. coby prostředky transportu munice pro minomety. Pochopitelně pořád sloužily i jako štábní, spojovací a kurýrní vozidla. (Výsledky motorek v polské kampani v září 1939 nesmírně zapůsobily na Rudou armádu, což pak vedlo k tomu, že SSSR zakoupil licenci na motocykly BMW R-71 a začal sériovou výrobu jejich kopie, což není nic jiného než slavná a dosud oblíbená „kozácká motorka“ Ural M-72.) Nejlepších výsledků dosahovaly motocykly ve výbavě Wehrmachtu v západní Evropě, kde jim nahrávala hustá síť kvalitních silnic, a poté v Africe, kde jim svědčil rovný a tvrdý povrch pouštních cest (typ BMW R-75 proto obdržel i přezdívku „Sahara“). Podstatně hůře se jim ale vedlo v SSSR, kde si často nedokázaly poradit s tamním blátem a krutý mráz zastavoval jejich motory. A s tím, jak se válečné štěstí obracelo proti Třetí říši, jež musela přecházet do strategické obrany, ubývalo i příležitostí pro uplatnění vojenských motocyklů. S jistou nadsázkou lze tedy říci, že konec éry „bleskové války“ přinesl i konec éry úspěchů německých armádních motocyklů.
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Parametry německých motocyklů se sajdkárami

BMW R-75
Zündapp KS 750
Celková délka
2,4 m
2,38 m
Celková šířka
1,73 m
1,65 m
Celková výška
1 m
1,01 m
Prázdná hmotnost
460 kg
450 kg
Bojová hmotnost
670 kg
840 kg
Výkon motoru
19 kW
19 kW
Max. rychlost
95 km/h
95 km/h
Dojezd na silnici
340 km
320 km
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