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Ostrovní Ostrostřelci

Ostrovní Ostrostřelci jsou nejmodernější armádou Vévodství. Absolventi Vévodské Univerzity Válečných
Umění z Ostrovního knížectví vytvořili odnož vojska, které bojovalo na hranici tradičních metod vedení boje.
Valná část jejich nasazení byla v těžkém terénu, pracují především po malých skupinkách velikosti družstev a
čet. Jejich příslušníci nosí zelené blůzy, vysoké volné kalhoty a krátké, černé psí dečky. Na hlavě mají černou
čáku se zeleným pomponem, znakem jednotky a ozdobnou šňůrkou. Vybraní ostrostřelci, sloužící, jako
průzkumníci a přepadové oddíly nosí zelené barety s vlněným pomponem a znakem jednotky. Důstojníci nosí
v pase barevný pás v barvě vladaře a na řemenu patrontašky mají přidělanou píšťalku řetízkem.
Nejvýraznějším prvkem je pokrývka hlavy – čáka. Vysoká čepice z tenké
vyztužené kůže nebo vlněné plsti, zdobená šňůrami, plechovým znakem
regimentu, peřím a pomponem (ten kulatý chomáček vlny).←
Z černé kůže je také patrontaška nošená
na pravém boku. Na levém boku má
každý voják pověšený krátký mečík. Při
pohledu zepředu vypadá řemení takto
K výstroji dále patří chlebník z bílého
plátna a čutora. Na krku je uvázán šátek,
který se vždycky hodí.
← Vlněný průzkumnický baret
s pomponem.

Nákres návleku na nohy „Psí dečky“. Pod
chodidlem je upevněný řemínkem.
Klíčová slova jsou: čáka (angl. Shako), 95. rifle
regiment of foot, Sharpes rifles
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Běžná polní výbava
správného ostrostřelce:
kožený batoh s dekou
opasek s taštičkou a
mečíkem, patron taška
s rohem na střelný
prach, puška, chlebník,
čutora a olejnička. ←

Dole můžete vidět nastoupenou jednotku Ostrovních Ostrostřelců, běžní vojáci nosí krátké psí dečky, jak na
nohavicích, tak pod nimi. Důstojníci psí dečky nenosí. Vlevo na obrázku má seržant červený pás, u boku větší
taštičku na zápisník s propustkami a tužkou. U boku mu visí krátký mečík. Pravá část obrázku obsahuje
důstojníky, ti mají honosnější zdobení oděvu, čáky i kalhot. Důležité pro důstojníky jsou kapesní hodinky a
kovová píšťalka. Na obrázku vpravo je možno vidět zdobení důstojnických kalhot.
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