Houfnice D-400:
Tažená verze systému Koalicija

Samohybná houfnice 2S35 Koalicija-SV patří do nové generace zbraní, které veřejnost poprvé spatřila na přehlídce v roce 2015, k zařazení do výzbroje však dosud nedošlo. V prosinci 2018 se však v některých ruských médiích objevily neurčité zprávy, že vznikne také tažená verze této zbraně, a záhy byly publikovány snímky z jejích testů.

Na první pohled se může zdát, že tažené houfnice již vlastně představují zastaralou koncepci a budoucnost náleží výlučně odolnějším a pohyblivějším samohybným systémům. Realita je ale podstatně složitější, jelikož v některých situacích mají tažená děla výhodu mj. kvůli své menší hmotnosti (a tudíž jednodušší dopravě vzduchem), snazší obsluze a v neposlední řadě též nižší ceně. Právě tyto argumenty a protiargumenty dnes zaznívají v rámci debaty v Rusku, kde bylo podrobeno testům nové tažené dělo ráže 152 mm.

Rozsáhlý projekt Koalicija
Zbraň s továrním jménem D-400 pochází ze Závodu č. 9 (známého též jako OKB-9), který má sídlo v Jekatěrinburgu a spadá mezi tradiční výrobce dělostřeleckých zbraní v Rusku. Jedná se vlastně o další produkt rozsáhlého vývojového programu Koalicija, jehož určitě nejznámějším výsledkem je komplet na pásovém podvozku 2S35 Koalicija-SV, který má ve věži bez osádky umístěnou houfnici 2A88 ráže 152 mm. Zbraň je vybavena samočinným nabíjením a uvádí se, že s nejvýkonnějším střelivem (jež vzešlo z projektu Koalicija-BP) dovede pálit na vzdálenost až 70 km. Kromě toho se zkouší systém 2S35-1 Koalicija-SV-KŠ, který nese stejnou zbraň na osmikolovém podvozku nákladního automobilu KAMAZ-6560. Bylo avizováno, že do služby u Západního vojenského okruhu bude první série systémů Koalicija-SV zavedena už do konce roku 2016, ale dosud se tak nestalo. Podle neoficiálních zpráv se zdá, že se vyskytly problémy s některými špičkovými technologiemi, mezi které náleží mj. etanolové chlazení, nový systém zážehu, modulární prachové náplně apod., takže není jasné, kdy Koalicija-SV opravdu vstoupí do řadové služby, resp. kdy začne nahrazovat současné komplety 2S19 Msta-S. Ruská armáda však možná stojí i o náhradu tažených děl 2A65 Msta-B.

Technický popis a otazníky
To se totiž nabízí jako jedna z motivací vzniku zbraně D-400, která prodělává (resp. možná už prodělala) tovární zkoušky na polygonu Závodu č. 9. Z publikovaných fotografií lze soudit, že využívá přinejmenším hlaveň zbraně 2A88, ovšem s největší pravděpodobností má jiný závěr, protože se samozřejmě nabíjí manuálně, nikoli automaticky. Lafeta se dvěma rameny a dvěma koly hodně připomíná tu z houfnice D-20 (vzor 1955) ráže 152 mm, což ale neznamená, že by takhle měla vypadat i definitivní podoba této zbraně. O skutečnosti, že jde jenom o vzorek pro tovární testy, vypovídá také fakt, že na snímcích jsou evidentně zachyceny dvě odlišné úsťové brzdy, a to podlouhlá válcová (shodná jako na 2S35) a robustní dvoukomorová (podobná té na houfnicích řady Msta). To by však zároveň mohlo znamenat, že vlastně vůbec nejde o cosi, co má výhledově v nějaké podobě zavést do služby ruská armáda, nýbrž jenom o nějaký pokusný demonstrátor. Lze ostatně připomenout, že v rámci projektu Koalicija vznikly též např. zbraně se dvěma hlavněmi (jedna samohybná a jedna na pásovém taženém podvozku z houfnice B-4) či instalace 2A88 na šasi houfnice 2S5 Giacint-S. Není proto vyloučeno, že D-400 zůstane jen zajímavostí, která se ve výzbroji armády nikdy neobjeví.
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