John Walter Christie: Zapomenutý tankový génius

Existují vynálezci, kteří se díky svým nápadům stali tak slavnými a úspěšnými, že dnes jejich jména zná každý školák. Existují však také muži, kteří se i navzdory významu svých vynálezů a vizí nezařadili mezi nejslavnější osobnosti, často proto, že takříkajíc „předběhli dobu“ a byli propagátory až příliš nekonvenčních postupů. Do této druhé skupiny nepochybně spadá i John Walter Christie, americký vynálezce, který naprosto zásadním způsobem ovlivnil vývoj tanků, přestože si dnes na jeho jméno vzpomene jen málokdo.

Zastánce předního pohonu
John Walter Christie se narodil 6. května 1865 ve státě New Jersey. Od mládí působil v oboru hutnictví a strojírenství a prokázal mimořádný talent, díky němuž se velice rychle vypracoval. Vedle zaměstnání navštěvoval i večerní technickou školu Cooper Union, kde obdržel kvalitní vzdělání, takže se záhy stal konstrukčním inženýrem. Zpočátku jej zajímalo válečné loďstvo a projektoval vlastní ponorky. V době španělsko-americké války (1898) přihlásil první patent, a sice nový způsob montáže kanonů do věží válečných plavidel. Počátkem století však přesedlal na obor pozemních vozidel, jímž se pak zabýval až do konce života. A hned od počátku neměl příliš úcty ke konvencím, jelikož v rozporu s tehdejší praxí prosazoval automobily s pohonem přední nápravy. Drtivá většina vozů měla pohon zadních kol, avšak Christie poukazoval na to, že takový pohon je příliš komplikovaný a těžký (a tudíž spotřebuje i více paliva), zabírá velký objem, je méně efektivní a zhoršuje ovládání vozu v rychlých zatáčkách. Založil proto vlastní firmu Front Drive Motor Company a věnoval se vývoji automobilů s předním pohonem, které nejprve konstruoval coby závodní, aby prostřednictvím úspěchů v závodech prokázal převahu „své“ koncepce. Své automobily sám řídil a dosahoval střídavých úspěchů, v roce 1907 se stal prvním Američanem, který závodil ve Velké ceně Francie, avšak jeho závodní kariéru ukončil těžký úraz, který 9. září téhož roku utrpěl při havárii v závodě v Pensylvánii. Prognózy lékařů, že se z něj stane slepý mrzák, se nenaplnily, ale se závoděním Christie skončil. Pro New York navrhl taxík s předním pohonem, který se ovšem sériově nevyráběl. Podstatně větší úspěch ale zaznamenaly jeho těžké traktory s předním pohonem, jež si oblíbili zejména hasiči ve velkých městech, kteří jimi mohli efektivně nahradit koňské potahy. Přední pohon, zpočátku přijímaný se značnou nedůvěrou, se pomalu, avšak jistě prosazoval. A co je také důležité, od traktorů už nebylo příliš daleko ke konstrukci techniky pro armádu.

První vojenské výrobky
V roce 1914 vypukla první světová válka, která se stala vlastně první „válkou motorů“, neboť se v ní rozsáhle uplatnily obrněné automobily a také první tanky. Christie začal pro ozbrojené síly pracovat v roce 1916, kdy navrhnul a postavil dělostřelecký tahač, samozřejmě s předním pohonem. Ten sice US Army nekoupila, ale již o rok později objednala samohybný podvozek pro protiletadlový kanon ráže 3 palce (76,2 mm). Vozidlo jménem M1917 se tak stalo prvním „opravdovým“ vojenským výrobkem Christieho továrny a pětice exemplářů následně chránila pobřeží USA před leteckým útokem. V době jejich výroby se už Christie zabýval něčím, co se pak táhlo celou jeho další kariérou. Navrhnul podvozek, který by mohl fungovat jako kolový i pásový, čímž měl vyřešit jedno veliké dilema. Pásový podvozek samozřejmě nabízel mnohem vyšší průchodnost v terénu, ale pro dálkové přesuny po silnici nebyl zrovna vhodný, mj. kvůli nespolehlivosti tehdejších pásových systémů. Christie proto vytvořil podvozek „Convertible“, se kterým by se vozidla přesunula do prostoru operace na kolech, potom by se nasadily pásy a stroj by vyrazil do útoku v terénu coby pásový. Armáda byla zaujata a poskytla peníze, za něž Christie začal stavět prototypy kolo-pásových vozidel. Prvním byla samohybná houfnice ráže 203 mm, jež dostala jméno M1918 a jejíž šestice párů kol byla uspořádána tak, že po nasazení pásů měl pásový podvozek v podstatě tvar trojúhelníku. Vozidlo vážilo něco přes 15 tun, jeho nejvyšší rychlost na kolech činila 25 km/h a s pásy 8 km/h. Houfnice dokázala střílet na dálku přes 10 km. Potom vznikla série prototypů konvenčněji řešených samohybných houfnic, které už měly „jenom“ trojici nebo čtveřici párů kol v jedné řadě. Při jízdě na kolech po silnici bylo možno prostřední pár či dva páry zdvihnout. Prototypy M1919 a M1920 měly zbraně ráže 155 mm s dostřelem přes 17 km, vážily okolo 20 tun a nejrychlejší z nich jezdil na silnici rychlostí kolem 32 km/h. Menší vozidla řady M1921 nesla houfnice ráže 75 a 105 mm či protiletadlové kanony ráže 3 nebo 4,7 palce (76,2 nebo 120 mm). Nejvýkonnější z nich dosahovaly rychlosti bezmála 50 km/h na kolech a 20 km/h na pásech.

Vize budoucí úlohy tanků
Z předchozích řádků je zjevné, že Christie kladl velký důraz na pohyblivost svých vozidel. To je jedna z věcí, které nejvíce svědčí o jeho vizionářství, jelikož Christie náležel k menšině lidí, kteří rozeznali skutečný potenciál obrněných bojových vozidel. Za první světové války sloužil obrněný automobil takřka výhradně coby prostředek průzkumu a tanky byly obecně pojímány coby nástroj podpory pěchoty, jenž pomůže rozšířit průlom protivníkových linií. Nebyla proto příliš zdůrazňována rychlost, jelikož se zdálo, že tankům úplně postačí, pokud se budou hýbat stejně rychle jako pěšáci. (Ostatně tehdejší pásové podvozky ani neumožňovaly nějak výrazně vyšší rychlost.) Jen málo lidí rozpoznalo, že kombinace motoru, pancíře a děla znamená úplně nové možnosti pro ozbrojené síly. Začínala se rodit vize „strategického“ nasazení tanků, která poté došla uplatnění v podobě sovětské „hloubkové operace“ a německého Blitzkriegu. Tanky již neměly být jen podporou pěchoty, měly se stát hlavním nástrojem útoku, jenž prolomí linie nepřítele, pronikne do hloubky území a vyřadí vojenská, ekonomická či politická centra, takže válka rychle skončí. Pro takové válčení se však samozřejmě většina tehdejších tanků nehodila. Christie tedy začal pracovat na svém prvním tanku, podle roku představení nazvaném M1919. Váha něco přes 13 tun jej tehdy řadila mezi střední tanky a již na pohled bylo zřejmé, že jde o stroj hodně pohyblivý. Na podvozku typu „Convertible“ jezdil s pásy rychlostí přes 11 km/h a na kolech téměř dvakrát rychleji. Nadčasové pojetí dokazuje i skutečnost, že se M1919 velice podobal dnešním tankům tím, že měl plochou korbu a otáčivou věž, v níž byl umístěný kanon ráže 57 mm; na velké věži se nacházela malá otáčivá věžička se 7,62mm kulometem. Armádu vozidlo zaujalo, ale navrhla některé změny, z nichž vzešel tank M1921. Ten neměl věž, neboť zbraně byly přesunuty do čela korby. Tyto Christieho tanky byly rychlé, ale nevedly si nejlépe v terénu, a tak armáda sériovou výrobu neobjednala.

Obojživelné intermezzo
Christieho ovšem nové nápady rozhodně neopouštěly. Vedle představ o útoku rychlých tanků, jež „samy“ rozhodnou válku, se zabýval i myšlenkou plovoucích bojových vozidel. Zřejmě se tak trochu vrátil ke svému bývalému působení v oboru námořnictva. Nabídl ozbrojeným silám projekty obojživelníků, jež by dopravovaly lehké dělostřelecké zbraně po souši i ve vodě, což by samozřejmě umožnilo efektivní palebnou podporu obojživelných operací. Návrh podpořil i generál námořní pěchoty Eli K. Cole, který propagoval vývoj plovoucích vozidel, a tak v roce 1921 spatřil světlo světa stroj se jménem M1921 Amphibian Tank. K opravdovému tanku měl ještě hodně daleko, v zásadě to bylo šestikolové plovoucí vozidlo s otevřenou korbou, do jejíž přední části byl zabudován 75mm kanon, ale jako demonstrátor koncepce zapůsobil dobře. Ve vodě jej poháněly dva lodní šrouby rychlostí 12 km/h, na zemi dosahoval rychlostí až 29 km/h a samozřejmě mohl jezdit na kolech i pásech. Další prototyp M1922 měl již osm kol, ale stále jen otevřenou korbu, znovu se 75mm dělem. Teprve vozidlo M1923 nabídlo plně uzavřenou a obrněnou korbu, v jejímž čele mohl být umístěn kanon ráže 75 nebo 37 mm. Námořní pěchota provedla u kubánského ostrova Culumbra rozsáhlé zkoušky tohoto vozidla, jež potvrdilo svou schopnost plavat i v moři. Naneštěstí pro Christieho pak ovšem převládl názor, že obojživelné stroje by neměly dopravovat děla, nýbrž spíše vojáky, na což se jevila vhodnější větší vozidla, takže zájem námořní pěchoty postupně opadl. Christie se pak určitou dobu věnoval spolupráci s výrobcem nákladních automobilů Mack, ze které poté vzešly zajímavě řešené nákladní vozy Mack-Christie. Jednalo se vlastně o polopásová vozidla, jež měla pod kabinou řidiče normální nápravu se dvěma standardními koly, kdežto pod ložnou plochou se nacházela dvojice náprav, jejichž kola nesla pásy. Vozidla nabídla zajímavou kombinaci rychlosti a průchodnosti, ovšem byla značně poruchová a v konkurenci se neprosadila.

Převratný systém zavěšení
Mohlo by se zdát, že v polovině dvacátých let si dal Christie jakousi „pauzu“, jelikož nevznikl žádný nový typ vozidla. Ale to je skutečně jenom zdání, protože právě v té době se rodil jeden z jeho nejdůležitějších vynálezů, dokonce vlastně asi ten nejdůležitější, protože nese také jeho jméno. Jak již bylo uvedeno, Christieho samohybná děla a tanky dosahovaly (na tehdejší dobu samozřejmě) vysoké rychlosti, avšak průchodnost v terénu nebyla z nejlepších. Problém tkvěl v tom, že se Christie snažil stavět vozidla malá a kompaktní (aby byla co nejlehčí), což ovšem vedlo k tomu, že nenabízela dostatek prostoru pro vinuté pružiny, jež zabezpečovaly zavěšení, potažmo odpružení kol, takže se od nich vlastně odvíjela i průchodnost. Ale tyto pružiny byly právě velice náročné na prostor pro vertikální pohyb, protože pokud se od pružiny požadovala možnost svislého pohybu v rozsahu např. 25 cm, bylo nutno ji umístit tak, aby byl k dispozici prostor o výšce nejméně 50 cm. Pokud by bylo vozidlo zvětšeno tak, aby poskytlo prostor pro pružiny, ztratilo by výhodu malých rozměrů. Zdálo se, že jde o neřešitelnou kvadraturu kruhu, ale Christie nalezl geniálně jednoduché řešení. Použil úhlové rameno, které dokázalo přenášet vertikální pohyb kola na pohyb vodorovný či šikmý. Kolo bylo připojeno k páce, jež se mohla pohybovat jen svisle, a tento pohyb byl úhlovým ramenem převáděn na pružiny namontované šikmo po bocích korby, protože na montáž v takovémto úhlu bylo místa více než dost. Jestliže stará Christieho vozidla nabízela (kvůli vertikální montáži pružin) rozsah pohybu pouze asi 10 cm, pak u jeho vozidel z počátku 30. let se povedlo zkonstruovat zavěšení s rozsahem pohybu až 60 cm! Systém jménem „Christie Suspension“ byl předveden ve Velké Británii, jež ho poté použila v řadě svých tanků, včetně slavných obrněnců Crusader, Cromwell nebo Comet. Nyní najdeme jeho moderní podobu v izraelských tancích Merkava, ale zajisté nejznámější aplikaci představují legendární sovětské tanky BT a T-34, jež byly vlastně nepřímým produktem faktu, že se Christieho obrněnce nakonec neprosadily v USA.

Tanky nebo „bojová auta“?
Ke konstrukci tanků se Christie vrátil projektem M1927, jenž byl navržen pro výběrové řízení polské armády jako vozidlo o váze 12 tun s rychlostí 25 km/h. Zůstal na úrovni modelu, avšak v té době obnovila zájem americká armáda, pro kterou Christie postavil tank M1928, jenž měl coby první vozidlo ono revoluční zavěšení kol. Vážil 8,6 tuny a o jeho pohon se staral letecký motor o výkonu 250 kW, díky němuž tank disponoval skutečně impozantními výkony, jelikož dokázal jezdit rychlostí 112 km/h na kolech a 65 km/h na pásech. Na stranu druhou byl ovšem v těžkém terénu poněkud nespolehlivý, protože byl celkově pojat opravdu lehce, takže zkrátka neexistovala rezerva pro případy nešetrného zacházení. Vozidlo ale v každém případě přitáhlo velký zájem veřejnosti, jelikož takových rychlostí tehdy žádný pásový obrněnec nedosahoval. Armáda rovněž neskrývala zaujetí, a proto Christie obdržel kontrakt na zdokonalenou podobu vozidla M1928, jež bylo ostatně jen jakýmsi demonstrátorem, ačkoli po jistou dobu nosilo též výzbroj v podobě 37mm kanonu v přídi zašpičatělé korby a kulometu ráže 7,62 mm, který byl umístěn na horní straně korby. Pro úplnost lze doplnit, že US Army v té době zkoušela rovněž sama konstruovat vozidla na bázi Christieho koncepce podvozku „Convertible“, jehož patenty od tvůrce koupila za (tehdy obrovskou) sumu 100 000 dolarů. Jedním z výsledků byl tank, pro který se užívalo označení T5 Convertible Combat Car a později T2 Combat Car. Toto zvláštní pojmenování bylo fakticky důsledkem byrokratického sporu v armádě, jež v roce 1926 zrušila tankové jednotky a (ve shodě s tehdy převažujícím názorem na tanky jako prostředky podpory pěšáků) všechny tanky přiřadila pěchotě, která i jako jediná mohla užívat vozidla s označením „Tank“. Kavalerie, kde působili muži s progresivnějšími názory na využití tanků, tedy musela pro své tanky vytvořit ono označení „Combat Car“. Vznikly i další typy takových vozidel, jež využívala Christieho kolo-pásové uspořádání, avšak vesměs zůstala jen v prototypech, jelikož postupně zvítězila čisté pásová konstrukce tanků.

Složité osudy tanku M1931
Právě oni progresivní důstojníci kavalerie, kteří sdíleli Christieho názory na perspektivy tanků v budoucí válce, přispěli k tomu, že získal onen další kontrakt. Stojí za zmínku, že snad vůbec nejdůležitějším přímluvcem, kterého Christie měl, byl jistý plukovník George Patton. Christie každopádně postavil pro armádu prototyp tanku M1931, který zhruba zachovával konfiguraci M1928, ale byl celkově propracovanější a již se blížil vozidlu způsobilému pro reálné využití. Vozidlo vážilo asi 10,5 tuny a bylo chráněno pancéřováním se silou mezi 12 a 19 mm. Jezdilo sice o trochu pomaleji než předchozí model (a to „jen“ rychlostí 75 km/h na kolech a 44 km/h na pásech), ale i tak bylo pohyblivější než jiné obrněnce. Základní slabinou ale stále zůstávala poměrně nízká spolehlivost. Důležitou změnou byla instalace otočné věže s výzbrojí, do které se dal namontovat kanon, takže o tank projevila zájem dokonce i pěchota. Tam nosil označení T3 a ve věži měl 37mm kanon a 7,62mm kulomet, kdežto konfigurace pro kavalerii nazývaná T1 (přestože se pochopitelně formálně nesmělo jednat o tank, nýbrž o „Combat Car“) měla ve věži místo kanonu kulomet ráže 12,7 mm. Nejpokročilejší variantou byl tank T3E2, který nesl novou věž s 37mm kanonem a trojicí kulometů. Dostal motor o výkonu 322 kW, se kterým se mohl na kolech pohybovat rychlostí přes 90 km/h. Tento tank už ale nestavěl Christie, protože armáda s ním nechtěla dále spolupracovat, na čemž se asi dost podepsala i jeho tvrdohlavost a neochota podřizovat se armádní byrokracii. Vozidla T3E2 tedy postavila značka American-La France, avšak ani ona nedovedla vyřešit některé technické nedostatky, takže US Army ztratila o Christieho konstrukce zájem. Objevil se ale někdo jiný, a sice Sovětský svaz, který prokázal vyšší schopnost rozpoznat perspektivní, třebaže v dané chvíli poruchová řešení. Christie proto v utajení prodal Sovětům několik kusů M1931, jež pak zamířily do SSSR pod krycím názvem „zemědělské traktory“. M1931 se tam po mnoha úpravách proměnil v prototyp rychlého tanku BT, který využíval podvozek „Convertible“ a Christieho systém zavěšení kol. Tanky série BT se záhy zařadily mezi nejvýkonnější obrněnce na světě.

Jak tanky dostaly křídla
Christie se ale na počátku 30. let intenzivně zabýval další myšlenkou, která výrazně předběhla dobu. Hovořil o možnosti přepravy tanků vzduchem, což tehdy působilo takřka jako sci-fi, ale americký konstruktér měl svoji ideu dobře promyšlenou. Zkonstruoval pro ni nový tank, který nesl název M1932 a na pohled se značně podobal předchozím typům, byl však mnohem lehčí, protože využíval tehdy naprosto převratnou konstrukci pancíře. Ten tvořily dvě vrstvy, vnitřní z duraluminia a vnější z oceli, mezi nimiž byla vzduchová mezera. Navíc bylo možné vybavit tank i přídavnými pancéřovými deskami. Christie tak vlastně předznamenal moderní vrstvené a modulární pancéřování. Motor Hispano-Suiza produkoval výkon 550 kW a tank s ním jezdil rychlostmi, jaké dokonce i dnes mohou vyrážet dech, a sice 80 km/h na pásech či 160 km/h (!) na kolech, což se blížilo výkonům tehdejších závodních aut. V čele korby byl umístěný kanon ráže 75 mm, kromě něj bylo v korbě vestavěno několik kulometů. Christie původně navrhoval dopravu tanku v závěsu pod letadlem, potom ovšem vytvořil myšlenku „létacího aparátu“, což byla konstrukce s křídly, ocasními plochami a vrtulí. Tato sada se měla připojit k tanku, jehož motor by přes hnací hřídel otáčel vrtulí. Jinou alternativou byla souprava bez vrtule, kterou by táhl jiný letoun podobně jako kluzák. Vysoce důležité každopádně bylo, aby se před přistáním roztočila kola podvozku, aby „létající tank“ mohl hladce přistát. Tato revoluční koncepce byla přijata nejprve s šokem, posléze s jistým zájmem, ale pořád se zdála příliš revoluční na to, aby mohla fungovat. (Nedávné simulace ovšem kupodivu dokázaly, že Christieho tank by s jistým rizikem skutečně létal.) Jediný prototyp M1932 opět koupil Sovětský svaz, jenž poté koncepci zrealizoval v podobě „okřídleného tanku“ KT alias A-40, jenž vycházel z lehkého tanku T-60. Jediný testovací let dopadl vcelku dobře, ale i Sověti vyhodnotili projekt jako příliš odvážný a dali přednost konvenčnější metodě, a to vysazování obrněnců na padácích, z níž vzešla vysoce úspěšná „bojová vozidla výsadku“ BMD. Ta dokazují, že Christieho idea byla ve své podstatě správná, byť se uskutečnila poněkud jiným způsobem.

Hořký konec vizionáře
Christie se pokoušel prosazovat svou myšlenku lehkých a rychlých (eventuálně i pro transport vzduchem vhodných) obrněnců i nadále, avšak už bez většího úspěchu. Postavil např. obrněný automobil se čtyřmi koly M1933 Airborne Combat Car, jenž byl výjimečný především tím, že (jako snad jediné Christieho vojenské vozidlo z éry po první světové válce) nebyl kolo-pásový a jezdil pouze na kolech. Následně vzniklo několik prototypů rychlých tanků M1935, M1936, M1937 a M1938, které měly víceméně podobnou konfiguraci jako předchozí typy, tedy velice nízkou korbu s kanonem (zpravidla ráže 75 mm) v čele. Také jejich výkony byly impozantní a rychlost na pásech se blížila 100 km/h, zatímco na kolech přesahovala 150 km/h. Vozidla byla předváděna americké armádě a také v zahraničí (zejména ve Velké Británii). Obvykle přitáhla jistý zájem, bylo ale zřejmé, že se jedná jen o atraktivní demonstrátory, které mají k funkčním bojovým vozidlům hodně daleko, a protože armády většiny západních zemí tehdy na zbraních šetřily, nedostalo se Christiemu ničeho jiného než slovního uznání nebo vágních příslibů. Poté se ještě vrátil k myšlence dopravy tanků vzduchem a společně s firmou Bigley nechal postavit prototyp lehkého výsadkového vozidla M1941, jež mělo progresivní zaoblené tvary korby, do jejíhož čela měl být zabudován 90mm kanon. Posléze byla na vozidlo umístěna věž s maketou malorážového kanonu a několika kulomety, čímž vznikl obrněnec M1942, ovšem ani tomu se nepovedlo nic víc než vzbudit zdvořilý zájem. Christie zahořkl, stáhl se do ústraní a přestal se konstrukcím obrněnců věnovat. Zemřel zcela opuštěný a bez peněz 11. ledna 1944, takže snad ještě zaznamenal úspěchy sovětských tanků T-34, na kterých měl svůj významný podíl, neboť tyto obrněnce vznikly jako nástupci tanků řady BT, tedy vlastně „jeho“ konstrukce. Byl to jen jeden z řady případů, kdy někdo jiný využíval jeho myšlenky, protože armádní byrokracie jim zpravidla nedala šanci „vyzrát“, byť se nakonec ukázaly jako správné. John Walter Christie se ve své době nedočkal zaslouženého pochopení a respektu, byť nepochybně patří mezi největší vizionáře a nejvlivnější konstruktéry v dějinách tanků.
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