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Kapesní revolvery 
Velodog – psáno také 
Vélodog či Velo Dog – 
byly v první polovině 
20. století v Evropě více-
méně masově rozšířené 
zbraně. Dnes už se nena-
jde mnoho lidí, kteří by 
některý z nich viděli na 
vlastní oči nebo dokonce 
mohli vzít tuto zbraň 
do ruky. Je zajímavé, 
že badatelé jim nevěnují 
systematickou pozor-
nost, a tak dnes ani 
neexistuje jednota v tom, 
co vlastně Velodog je.

Petr MÜLLER

Vznik revolveru Velodog 
Nelze pochybovat o  tom, že revol-

very Velodog byly spojeny se jménem 
Galand – přinejmenším ve svých 
počátcích. Charles-François Galand 
(1832–1900) byl puškař nebo spíš továr-
ník, francouzský občan, který působil 
v  belgickém Lutychu v  Rue Vivegnis 
296, potom v  Rue de la Loi 7. Měl rov-
něž provozovnu v Paříži na adrese Rue 
DʼHauteville 13. U  lutyšské zkušebny 
zbraní byla jeho firma registrována v le-
tech 1869 až 1942; po roce 1900 ji vedl syn 
René Galand. Dohromady vlastnili kolem 
150 patentů.

Prokazatelně od roku 1868 se starší 
Galand a  posléze i  jeho syn zabývali 
vývojem a  výrobou mnoha typů civil-
ních i vojenských revolverů, ale i  jiných 
palných zbraní. Na poli revolverů patřili 
k  významným evropským novátorům 
a  řada jejich typů došla komerčního 
uplatnění, neváhali však použít ani per-
spektivní cizí konstrukci, pokud nebyla 
chráněna patentem. Charles-François 
Galand vyvíjel rovněž náboje, často ve 
spolupráci s  anglickými muničkami. 
Výsledkem  otcovy invence byla mimo 
jiné první věhlasná konstrukce dvojčin-
ného revolveru ráže 7,9 nebo 12 mm, 
zvaného Galand-Sommerville nebo 
Galand-Perrin a  patentovaného v  roce 
1868. Francouzská armáda ho odmítla, 
stejně jako jeho pokračovatele z roku 1872, 
ale byl zaveden v ruském námořnictvu. 

Od roku 1892 z produkce firmy Galand 
vycházely slavné kapesní revolvery Tue-
-Tue (původní ráže 8 mm Lebel, potom 
32 S&W, 7,65 mm Br…). Ty se staly přímý-
mi předchůdci ještě zmenšeného mo-
delu, jehož autorství se obvykle připisuje 
mladšímu Galandovi, Renému. V  roce 
1894 nebo 1895 tedy firma Galand uvedla 
nový model pojmenovaný Vélo Dog, 
který se setkal s  obrovským ohlasem. 
Konstrukci ale Galand nechal patentově 
chránit pravděpodobně až od roku 1904. 
Na zbraních byl zpravidla uváděn původ 
ve Francii, obvykle s jednoslovnou znač-
kou Galand. Na jiném místě mohl – ale 
nemusel – být uveden název Velodog 
v různých transkripcích. Zkušební značky 
byly nejčastěji belgické.

Konstrukce zbraně
Revolvery Velodog od firmy Galand 

měly některé typické rysy, společné pro 
všechny, ale nejednalo se o jediné prove-
dení. Vyráběly se naopak v množství va-

riant, které se navzájem poněkud (nebo 
i víc) odlišovaly v některých prvcích a sa-
mozřejmě i vzhledovými úpravami. Pro 
všechny bylo společné, že to byly kapesní 
zbraně subkompaktních rozměrů, a  to 
i z dnešního hlediska. Délka hlavně byla 
většinou 35–60 mm, obvykle nepřesa-
hovala dva palce (50 mm), ale existují 
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Originální Galand Velodog 

Náboje 5,75 mm Velodog z moderní produkce firmy Fiocchi 

Z historie

Inzerát pařížské firmy Galand z roku 1894 
nebo 1895 uvádí mezi jinými zbraněmi 
jako novinku revolver Velodog  

zbraně. Dnes už se nena-

vlastní oči nebo dokonce 
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