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Značku Drulov českým střelcům nemusíme zvlášť představovat. Už od padesátých let  
20. století výrobní družstvo Drulov v Litomyšli zásobovalo sportovní střelce 
v celé Evropě i mimo ni jednoranovými sportovními pistolemi vlastního systému. 
Důkladnými a spolehlivými zbraněmi. Dnes je nositelem tradice značky Drulov nová 
firma Drulov Trade, majetkově propojená se Zbrojovkou Holice. 

Flobertka

K výrobě flobertek byly použity drulo-
vácké hlavňové polotovary z rozsáhlých 
zásob, které po starém Drulovu zbyly. 
Komora byla pochopitelně vrtána krat-
ší. Se stoupáním vývrtu se nemuselo 

a střeliva zařadil do kategorie D. Pistoli 
je tudíž možno volně zakoupit od 18 
let věku a vztahují se na ni jen mírná 
ustanovení zákona, týkající se zbraní 
kategorie D. 

Výhozní okénko je rozšířené, takže přístup do nábojiště je z obou stran

Drulov

P ři naší jarní návštěvě v Holicích nám 
vedoucí výroby holické zbrojovky 
Ladislav Kožina evidentně s potěše-

ním řekl: „Jste tu právě včas. Na zdejším 
pracovišti zkušebny před chvílí dokončili 
ověřování jedné série našich nových flo-
bertek.“ Trvalo jen pár minut a novou 
drulováckou flobertku jsme měli na stole. 

Na první pohled stará dobrá drulovka 
model 70, ale druhý pohled odhalil jisté 
změny. Tak především pouzdro závěru 
mělo výhozní okénko velmi výrazně 
zvětšené tak, aby se maličký náboj ráže 
6 mm ME Flobert Court dal snadno do-
pravit do komory a zase z komory ven. 
Přístup do nábojiště je z obou stran.

Další změna byla patrná na hlavni, kde 
nebyla po celé délce lišta. Hledí odpoví-
dá modelu 70, takže je pouze stranově 
stavitelné. Muška pochází z modelu 75. 
Na levé straně pouzdra závěru je staré 
typové označení pistole Drulov 70, na 
pravém je logo firmy PPK a označení 
ráže i energie střely. Maximální úsťová 
energie střely činí u této pistole 7,5 J, 
takže ji Český úřad pro zkoušení zbraní 
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