
Díky této snaze jsme se mohli zú-
častnit malé prezentace sportovní
pistole Drulov 90 na střelnici Spor-

tovně střeleckého klubu v Sezemicích.
Pistoli Drulov 90 nám tam v akci předvedl
a posléze nechal vyzkoušet vedoucí výro-
by firmy PPK Ladislav Kožina, který má
s touto zbraní již bohaté zkušenosti a nedá
na ni dopustit. Před příjezdem do Sezemic
jsme měli možnost ze skladu firmy na-
mátkově vybrat pistole, s nimiž jsme
chtěli střílet nebo které nám měly být před-
vedeny. A tak jsme na střelnici přivezli jed-
nu pistoli Drulov 90 bez napínáčku, jednu
s napínáčkem a závěrovou maticí a třetí
s napínáčkem a závěrem ovládaným klič-
kou. Ne, že by Drulov 90 hýřil barvami, ale
mohli jsme s sebou vzít také provedení
s niklovaným závěrem, které však nako-
nec zůstalo doma. Černá je standard.

POKRAČOVÁNÍ TRADICE
Drulov 90 se dostal na trh se spor-

tovními zbraněmi někdy v polovině

90. let minulého století, kdy jsme ho na
trhu zaznamenali a psalo se o něm
i v našem časopise. Představuje po-
kračování vývoje starších modelů Dru-
lov, které však s jeho příchodem ne-
zmizely z trhu a vyrábějí se souběžně.

Se svými předchůdci má devadesátka
shodné srdce, tedy závěr. Uzamyká se
dvěma ozuby ve své zadní části a pohy-
buje se v ocelovém pouzdru závěru. Zá-
věr se odemyká pootočením vlevo a ná-
sledně se vysune vzad. Uzamyká se po-
otočením vpravo. Před tímto pootočením
ovšem musíte jeho matici přitlačit

k pouzdru závěru. To některým uživate-
lům činí potíže podobně jako u modelu
75. Proto záhy po uvedení zbraně na trh
vznikla verze s kličkou, která se osvědči-
la i u předchozího modelu 75. V součas-
nosti jsou na trhu obě provedení závěru,
ale zbraň s kličkou má, pokud se týká poč-
tu prodaných kusů, výraznou převahu.

Hlaveň ráže 22 long rifle má kruhový
průřez a je opatřena zdrsněnou lištou.
Na některých pistolích je ještě lišta
k montáži optiky pro střelbu na siluety,
ale zbraně s optikou jsme tentokrát
nepoužívali a nedostali jsme se ani
k siluetovým speciálům, které byly
z devadesátky později vyvinuty.

Přední část hlavně prochází velkou
ocelovou objímkou, která s ní je pevně
spojena a na níž je na kovové základně
umístěna muška obdélníkového prů-
řezu. Hledí je mikrometricky stavitelné
ve vertikální i horizontální ose.

Spoušť je opatřena napínáčkem, je-
hož odpor je snadno regulovatelný
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Zbraně značky Drulov představovaly pro naše střelce klasiku před rokem 1990
a krátce po něm. Pak poněkud zmizely ze scény. Výrobce se orientoval hlavně
na export a domácí trh jako by opomíjel. Přitom ceny nebyly vůbec nezajímavé.
Dnes se situace od základu změnila. Nová firma Drulov Trade, která pokračuje
v tradici značky Drulov, klade na domácí trh se sportovními a rekreačními
zbraněmi přinejmenším stejný důraz. Rozhodla se dokázat, že její výrobky jsou
ve své kategorii alespoň tak dobré, jako od konkurence.

Drulov 90

DRULOV 90
ráž 22 long rifle
celková délka 370 mm
délka hlavně 250 mm
výška zbraně 150 mm
hmotnost 1,52 kg


