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V ýraznější upgrade proti FAS 
SP 602 přišel v  80. letech 
minulého století u  jeho ná-
sledovníka, modelu SP 607. 

Základní princip zůstal stejný, pouze 
díly jsou inovované, takže není možná 
jejich prostá záměna. Proto je i  popis 
zbraně stručnější, neboť se jedná o další 
vývojový stupeň. 

Plochý slitinový rám nese rovněž dva 
kontejnery, jeden se spoušťovým, druhý 
s bicím mechanismem, které jsou mezi 
sebou spojeny spoušťovým táhlem. 
Oba jsou z horní strany rámu uchyceny 
imbusovými šrouby. Jazýček spouště, 
umístěný ve zvětšeném lučíku, lze velmi 
jednoduše vyměnit za jiný, měsíčkový, 
který je v příslušenství pistole. Seřizo-
vání první délky chodu a momentu se 
děje na nosiči spoušťového jazýčku 

imbusovými klíči, druhá délka chodu 
a  moment se seřizují ze zadní strany 
rámu přes otvory, pod nimiž leží šroubky 
bicího mechanismu. 

Na předním nosu rámu vyztužené-
ho ocelí je páčka, sloužící k  zajištění 
hlavně a pouzdra závěru. Nad spouští 
je záchyt závěru. Zajištění se provádí 
manuálně posunem nahoru, při pota-
žení závěru vzad pružina záchyt uvolní 
dolů. Záchyt ve spodním úponu lučíku 
jistí ocelový zásobník v  šachtě proti 
velmi silné pružině. Při manipulaci s ním 
je třeba dát pozor, aby po uvolnění 
záchytu při otevřeném závěru „nevy-
střelil“ zásobník nekontrolovaně do 
prostoru. Hlaveň je uložena v třískově 
obráběném ocelovém bloku s  výraz-
ným podélným odlehčením. 

Závěr se pohybuje v  prostoru, kde 
mu dráhu vymezuje slitinové pouzdro 
závěru, na něm nasazené. Pouzdro nese 
na týlové straně výškově i stranově sta-
vitelné hledí, korespondující s muškou. 
Závěr je velmi jednoduchý. Odpružený 
zápalník umístěný v  jeho těle sousedí 

Ing. SVATOPLUK KRUTIŠSPORTOVNÍ ZBRANĚ

    ráže délka (mm) délka  
hlavně (mm)

délka  
záměrné (mm) šířka (mm) hmotnost (g) počet nábojů

FAS SP 607 22 LR 290 145 220 51 1105 5

FAS SP 602 22 LR 280 144 216 48 1135 5

Měření a vážení proběhlo na konkrétních zbraních

Nastavovací prvky spouště

V jednom z předchozích čísel SR jsme představili pistoli FAS SP 602. Společnost FAS 
(Fabrica Armi Sportive), nyní již Chiappa Firearms, ale neusnula na vavřínech a pokračovala 
v inovacích. Následujícím modelem byla pistole CF 603 v ráži 32 S&W Wadcutter.

FAS SP 607

se skrytým vytahovačem nábojnic. Jako 
vyhazovač slouží zvýšená vývodka zá-
sobníku.

Výraznou změnu proti SP 602 do-
znala rukojeť pistole, velmi vzhledně 
poskládaná z  víceodstínového lamina. 
U  předchozího modelu nebylo možno 
bez výraznějšího zásahu měnit ergonomii 
rukojeti. Ne tak u  modelu 607, který je 
vybaven pohyblivou opěrkou malíkové 
hrany, takže – v  kombinaci s  nastave-
ním polohy jazýčku spouště – lze držení 
přizpůsobit téměř každé velikosti ruky. 
Umístění opory se nastavuje povolením 
imbusového šroubu v malíkové opěrce, 
jejím posunutím do požadované polohy 
a zpětným utažením šroubu.

FAS SP 607 
se zachyceným závěrem




