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Żołnierze w służbie Cesarskiej – Anno Sigmarii 2515 
 

Gwardia Cesarska (Kaiser Gardekorps) 
Od momentu powołania  w 2306 przez zjednoczyciela Imperium, Magnusa 

Pobożnego Gwardia brała udział niemal w każdym większym konflikcie, za każdym razem 
udowadniając, że pod pozorem ślicznego i paradnego żołnierzyka kryje się groźny i świetnie 
wyszkolony przeciwnik. Obecnie w dobie coraz bardziej zauważalnych zmian zachodzących w 
taktyce i strategii Gwardia pozostała najlepszym kontyngentem wojsk Imperium.  
Regiment Cesarskiej Gwardii Konnej 

 

Doborowa formacja 
złożona z synów najbardziej 
utytułowanych rodów 
szlacheckich. Choć o ogromnej 
sile uderzeniowej jednocześnie 
należy zauważyć, że taki a nie inny 
skład tego regimentu powoduje, 
iż Gwardia Konna uważa się za 
najlepszą i godną najwyższego 
szacunku jednostkę armii 

Imperium. 

Niestety idzie 
to w parze z 

licznymi 
aktami złamania dyscypliny, gdyż szeregowi członkowie regimentu, 

pochodząc jednocześnie z arystokracji, niechętnie podporządkowują się 
rozkazom oficerów. Stało się to m.in. przyczyną niemiłego epizodu po 
drugiej bitwie wolfenburskiej, gdzie ponad połowa regimentu nie 
wykonała rozkazu i samowolnie przeszła w pościg za Adamantową 

Rysunek 2 Hełm typu 
armet używany m.in. w 
Gwardii Konnej 

Rysunek 1 Regiment kawaleryjski Kaiser Gardekorps w szarży podczas 
Wojny Domowej, prawdopodobnie druga bitwa wolfenburska, 2515 r. 
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Chorągwią jeźdźców Chaosu. Choć akcja została uwieńczona wielkim sukcesem, gdyż ani 
jeden jezdny Chaosu nie wydostał się z pułapki,, to dowódca regimentu gwardii pułkownik 
von Holswig-Abenauer (kuzyn Karla-Franza) ukarał każdego z nieposłusznych rycerzy chłostą! 
Obecnie Jego Cesarska Mość wprowadził zaostrzoną dyscyplinę w regimencie, pokazowo 
karnie usunięto już dziewięciu rycerzy, którzy pohańbieni musieli wrócić do domu. Choć w 
tych rodach nie przysporzyło to Cesarzowi sojuszników, to w najbliższym czasie ta elitarna 
przecież jednostka jedynie zyska na jakości. Docelowo Regiment Cesarskiej Gwardii Konnej 
ma stać się formacją ściśle zawodową, utrzymywaną na koszt państwa, z 
wystandaryzowanym oporządzeniem i uzbrojeniem. Obecnie jednostka liczy 100 
kawalerzystów (tylko jazda ciężka), jakościowo lepszych od dowolnej formacji kopijniczej z 
innych prowincji Imperium.  

 
 Regiment Cesarskiej Gwardii Pieszej 
 Jednostka uderzeniowa, która obecnie jest reformowana 
pod bacznym okiem Jego Cesarskiej Mości. Jedynie część jej składu 
to synowie z uboższych rodzin szlacheckich, wśród pozostałych 
można spotkać mieszczan a nawet chłopów. W  składzie regimentu 

zlikwidowano  kompanię łuczników, 
jako przestarzałą na obecnym polu 
walki. W ich miejsce utworzono 
dodatkową kompanię muszkieterską. 
Obecnie regiment gwardyjski liczy sobie 
250 ludzi – 180 halabardników i 70 
muszkieterów. 2/3 z nich to zaprawieni 
w bojach weterani. Pod Wolfenburgiem 
weszli do walki w końcowym etapie 
bitwy. Wraz ze Stirlandczykami z 
Wolnej Kompanii, templariuszami 

Ulryka, 1. Regimentem Pieszym z 
Altdorfu i kusznikami remasańskimi. 
Całej formacji przypadł zaszczyt 

zamknięcia kotła z oddziałami Chaosu, na które od strony taborów parła zwycięska szarża 
kopijnicza późniejszego grafa Middenheim, Gustawa von Ridenbaum. 
 
Zakon Wysokich Hełmów 
 Mimo że tę formację uprzedni Cesarz utworzył ledwie rok przed Wojną Domową, to 
niestety nie można powiedzieć o niej, że jest na wskroś nowoczesna. Zasady rekrutacji, 
dobór żołnierzy rosłych i wysokich na pewno zaowocował stworzeniem wspanialej jednostki 
reprezentacyjnej, ale jej wyszkolenie pozostawiało wiele do życzenia. Podczas Wojny 
Domowej chorągiew wzięła udział w jednej bitwie – drugiej wolfenburskiej. Szarża Zakonu 
Wysokich Hełmów prowadzona u boku Gwardii Konnej oraz kislevickiego Legionu Gryfa 

Rysunek 3 Podoficer 
Regiment pieszego Kaiser 
Gardekorps w 2514 r. 

Rysunek 4 Muszkieter 
Regimentu pieszego Kaiser 
Gardekorpse, 2515 r. 
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(słynna szarża na tabor wojsk Chaosu) zakończyłaby się klęską. 
Kiepskie wyszkolenie i brak doświadczenia sprawiły, że jednostka 
nie potrafiła utrzymać w szarży najprostszego szyku „w płot”. 
Szarża miast być uderzeniem pancernej 
pięści, była ledwie pacnięciem dłoni o 
rozstawionych palcach. Wysokie Hełmy 
straciły połowę stanu i zostały wycofane z 
bitwy. 
 Obecnie jednostka choć nadal posiada 

przestarzałą strukturę jednostki kopijniczej 
z czasów Magnusa Pobożnego (podział na 
poczty rycerskie), to doświadczeni 

oficerowie, przesunięci z Zakonu Pantery do chorągwi na rozkaz 
Cesarza, dość szybko dokonali selekcji wśród żołnierzy, pozostawiając 
tylko najlepszych. Kolejny pobór skupił się już nie tyle na wzroście, co 
umiejętnościach żołnierzy. Już w tej chwili chorągiew Wysokich 
Hełmów, składająca się ledwie w 40% ze szlachty, jest znaczącą siłą uderzeniową. Z czasem, 
po przemianach strukturalnych, może dorówna Gwardii Konnej.  
 Chorągiew liczy 80-ciu kawalerzystów, z czego 20-stu to ciężkozbrojni kopijnicy a 
pozostali to ich pocztowi. 
 
 

Imperialna Armia (Imperialswehra) 
 Rozkazem z 25 Nachgeheim 2515 roku (zaledwie 25 dni po 
Drugiej Bitwie Wolfenburskiej) nowowybrany cesarz Heinrich X 
powołał do życia Imperialną Armię Zawodową – Imperialswehrę. Cele 
tego posunięcia były następujące: 

- stworzyć siłę zbrojną zdolną do szybkiej reakcji na zagrożenia 
zewnętrzne i wewnętrzne, 

- stworzyć siłę zbrojną podległą jedynie Cesarzowi, niezależną 
od polityki prowincji. 

Początkowo do Imperialswehry przesunięto 4 jednostki:  
- 2 chorągwie Zakonu Pantery – Grafa i Księżniczki (180 

kawalerzystów w dwu chorągwiach, z czego 60 rycerzy i 120 
pocztowych),  

 

Rysunek 7 Rycerz Zakonu 
Pantery w zbroi bojowej 
podczas oblężenia 
Wolfenburga w 2515 r. 

Rysunek 6 Pocztowy z 
Zakonu Wysokich 
Hełmów. 

Rysunek 5 Kopijnik Zakonu 
Wysokich Hełmów w łebce nowego 
typu. 
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- 1 Regiment Pieszy z Altdorfu (200 landsknechtów, 150 muszkieterów)  
- Regiment Tileański (400 kuszników).  

Z czasem zawodowa armia Imperium zostanie wzbogacone o przejmowane przez Cesarza 
jednostki prowincjonalne (prawa rekrutacyjne przejdą na Cesarza) oraz jednostki, których 
powołanie przewiduje się w najbliższym czasie. A konkretnie: 

A) Jednostki prowincjonalne, które do roku 2517 przejdą do Imperialswehry spod 
rozkazów poszczególnych elektorów (wojska zachowają barwy zgodne z 
pochodzeniem jednostki): 

- Wolna Kompania Stirlandu (100 najemnych toporników,  docelowo formacja 
uderzeniowa do walki z Chaosem) 

-  4 Regiment Pieszy z Nordlandu, osobisty barona 
Nikse (obecnie 300 toporników, docelowo będzie to 
150 landsknechtów, w czasie wojny walczył przeciw 
marienburskim Mariniers, poniósł duże straty.)  

- 8 Regiment Pieszy tzw. „Wilcze Dzieci” z 
Middenheim (o unowocześnionej strukturze, 
przezbrojony w muszkiety, obecnie wysłany do 
Ostland, 150 pikinierów, 100 muszkieterów) 

- 10 Regiment Pieszy tzw. „Kanclerza” lub 

„Ostermarkijski” (po katastrofie Wojny Domowej 
Ostermark nie jest w stanie utrzymać własnej armii, 
10 regiment przechodzi już wkrótce pod rozkazy 
Cesarza; 150 pikinierów, 80 muszkieterów)  

- 17 Regiment Pieszy „Nulnijsko-Suddenlandzki” (podczas wojny domowej 
podzielony, walczył po obu stronach konfliktu, rozbity pod Wolfenburgiem, obecnie 
odtwarzany w Nuln; 250 pikinierów, 150 muszkieterów) 

- Regiment Imperialnych Gromiarzy (formacja złożona z krasnoludów zamieszkujących 
prowincje Imperium, ogromna siła ognia, 100 gromiarzy)  

- Legion Gryfa (kawaleria kislevicka, kawaleria mobilna, ale posiadająca dużą siłę 
uderzeniową, 200 kawalerzystów) 

 

Rysunek 8 Topornik stirlandzki w 
przyłbicy nowego typu, 2515 r. 
kampania ostlandzka 
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- Elenathi czyli tzw. „Gwiazdki” (siejąca grozę podczas Wojny Domowej formacja elfich 

wyrzutków, obecnie Cesarz stara się nająć tych świetnych żołnierzy na służbę, 80 
lekkojezdnych) 

- 4 Pułk Kawalerii Lekkiej tzw. „Middenlandzki” (dzielnie walczący z Bretończykami 
pod Carroburgiem, zamknięty wewnątrz murów podczas oblężenia, stracił 70% stanu, 
odtwarzany w Altdorfie, 200 lekkojezdnych) 

- 5 Pułk Kawalerii Lekkiej tzw. „Averlandzki” (w czasie Drugiej Bitwy Wolfenburskiej 
walczył w zgrupowaniu kawalerii płk. Griefa na skraju lewego 
skrzydła wojsk Imperium, żołnierze tego pułku to doświadczeni 
zwiadowcy i kawalerzyści nawykli do dalekich rajdów, 150 
lekkojezdnych)  

-  Kaiser Artillerie Korps (czyli Cesarski Korpus Artylerii, który ma 
być rozbudowany do 300 artylerzystów i 36 sztuk uzbrojenia) 

 
 
B) Jednostki nowopowołane w roku 2517 (wg planów): 
- 15 Regiment Pieszy, obszar formowania: prowincje północne 

(formacja tworzona na bazie 3 słynnych z Wojny Domowej 
wolnych kompanii landsknechtowskich, z tą jednostką Cesarz 
wiąże dość duże nadzieje. Pułk złożony z kompani „Reiklandzkie 
Byki”, talabeklandzkich „Dzikich Kotów” oraz ostlandzkiej 
„Ferlagen” liczyć ma 210 landsknechtów). 

- 16 Regiment Pieszy, obszar formowania: prowincje południowe 
(jednostka tworzona docelowo 150 muszkieterów). 

- Imperialsmariners czyli Imperialna Piechota Morska (doborowa formacja 
uderzeniowa piechoty szkolona do walki na pokładach okrętów i już wkrótce do 
desantów z morza; 300 żołnierzy) 

- 1 Pulk Kawalerii Ciężkiej, obszar formowania: Altdorf (formacja kawalerii ciężkiej 
nowego typu, wzorowana na Gwardii Konnej, wojsko ściśle zawodowe, pobór ze 
wszystkich stanów, awans wg zasług a nie urodzenia, już teraz arystokracja sarka, że 
to „plebejskie rycerstwo” prędzej na krowie powinno pójść do szarży, niźli na 
szlachetnym rumaku, docelowo 120 żołnierzy ciężkiej kawalerii nowego typu)  

- 7 Pułk Kawalerii Lekkiej, obszar formowania: prowincje wschodnie (szczególny nacisk 
w szkoleniu ma być położony na działania zwiadowcze, docelowo 120 
kawalerzystów). 

- 8 Pułk Kawalerii Lekkiej, obszar formowania: Nuln (jednostka eksperymentalna, ma 
to być kawaleria walcząca w szyku strzeleckim, być może estalijskim karakolu, 
posługująca się w walce dwoma pistoletami lub krótkim muszkietem, a w starciu 
wręcz pałaszem, docelowo 140 lekkojezdnych) 

 
 

Rysunek 9 
Landsknecht 
„Reiklandzkich 
Byków” z arkebuzem 
starego typu, 2514 r., 
Altdorf. 
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Siły Zbrojne Elektorów (Kurfürstwehra) 
 Siły zbrojne pozostające w gestii i na utrzymaniu poszczególnych Elektorów i władców 
pomniejszych prowincji pozostawały kręgosłupem feudalnej armii Imperium aż po Wojnę 
Domową, która wykazała z całą wyrazistością nieprzystawalność takiej polityki obronnej do 
konfliktu nowego typu związanego między innymi ze skrytą koncentracją sił, nagłym atakiem 
i dążeniem do walnej bitwy. 
 Według nowej doktryny wojska elektoralne mają stawać do walki w dwu sytuacjach: 
- kiedy rodzima prowincja zostanie zaatakowana, stanowią wówczas siły zaporowe, mające 
się utrzymać do nadejścia odsieczy; 
- kiedy Cesarz roześle rozkaz mobilizacyjny w przypadku działań defensywnych lub 
ofensywnych CAŁEGO Imperium 
 Każdy władca prowincji może powoływać siły zbrojne wg własnej gestii, choć i to z 
czasem ma się znaleźć pod kontrolą Cesarza. Głównym mankamentem wojsk 
prowincjonalnych jest ich różnorodność, przestarzałe uzbrojenie, przestarzała struktura 
odpowiadająca warunkom zdecentralizowanego państwa feudalnego. 

Po reformach wojskowych pod koniec 2517 roku stan wojsk prowincjonalnych ma się 
następująco przedstawiać: 

A) Reikland (barwy – Altdorf czerwono-niebieskie, pozostałe obszary prowincji 
srebrne) 

 

 
jako że Cesarz jest zarazem Elektorem Reiklandu, ta prowincja nie posiada własnych 
wojsk, ich rolę pełni Kaiser Gardekorps i związki Imperialswehry 
B) Ostland (barwy czarno-srebrne) : 

 
- 3 Regiment Pieszy „Okrutne Wilki” z Wolfenburga (jednostka starego typu, ale o 

ogromnym doświadczeniu, niemal bez przerwy w walce od 4 lat, m.in. walki z 
zielonoskórymi, 100 pikinierów, 50 toporników, 50 kuszników) 

- 12 Regiment Pieszy (200 łuczników) 
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- Rota Kopijnicza Arcyksięcia – (60 jezdnych, w tym 20 kopijników) 
- 3 Pułk Kawalerii Lekkiej Ostlandu (250 lekkojezdnych) 

 
C) Stirland (barwy zielono-złote), prowincja słynąca ze swych toporników 

 
- 9 Regiment Pieszy (250 toporników i 150 kuszników; zaprawionych w walce leśnej) 
- 14 Regiment Pieszy (niewyszkolony, nowoutworzony; 200 pikinierów) 
-  Chorągiew Przyboczna Grafa (50 jezdnych, z tego 20 kopijników) 
- 2 Pułk Kawalerii Lekkiej Stirlandu  (150 lekkojezdnych) 
 

D) Sylwania (barwy niebiesko-czarne) 

 
- Regiment Pieszy Siedmiu Grodów (150 wojów) 
 
E) Talabekland (barwy złoto-czerwone) 

 
- 7 Regiment Pieszy (200 toporników i 100 kuszników; 

doświadczeni w walce leśnej wojacy) 
- Pułk Arcyksięcia von Krieglitz (80 jezdnych, z tego 20 kopijników) 
- Zagończycy Bretwalda (częściowo złożona z elfów formacja, która 

podobnie jak „Gwiazdki” zasłynęła z nagłych rajdów za liniami 
wroga, 100 lekkojezdnych) 

 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 10 Pieszy 
sylwańskiego 
Regimentu Pieszego 
Siedmiu Grodów, 
kampania antyorcza 
2509 

Rysunek 11 
Kusznik 
talabeklandzkiego 7 
Regimentu 
Pieszego, bitwa pod 
Herzig, 2515 r. 
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F) Ostermark (barwy purpurowo-złote lub purpurowo-srebrne) 

 
- 8 Pułk Kawalerii Lekkiej tzw. „Nowy” (jedyna jednostka 

Ostermarku jest świetnie wyszkolona, głównie za sprawą 
nowego Kanclerza-Marszałka Klajana von Wolfenburga, 100 
lekkojezdnych) 

 
G) Middenheim (barwy niebiesko-srebrne) 

 
- 6 Regiment Pieszy im. Grafa Borisa (120 pikinierów, 80 muszkieterów) 
- Chorągiew Grafa (80 jezdnych, ciężka kawaleria nowego typu) 

 
H) Nordland (barwy niebiesko-złote) 

 
- Chorągiew barona Nikse (80 jezdnych, z tego 20 kopijników) 
- 6 Pułk Kawalerii Lekkiej Nordlandu (150 lekkojezdnych) 
 

I) Talabheim (barwy czerwono-srebrne) 

 
- 13 Regiment Pieszy „Sancti” (200 pikinierów i 

120 muszkieterów, dobrze wyszkolona i silna 
jednostka) 

- Rota Gwardii Pieszej (kompania pałacowa, 
wyszkolenie nieznane, 50 halabardników) 

- Rota Strzelców Talabheim (prawdopodobnie 
świetnie wyszkoleni strzelcy, 
wyspecjalizowani w walce górskiej, 40 
muszkieterów) 

Rysunek 12 Pikinier 6go 
Regimentu Pieszego z 
Middenheim, 2516 rok. 

Rysunek 13 Od góry: Landsknecht averlandzki 
z handkanoną Kompanii Przybocznej Hrabiny 
2516 r., rycerz middenheimskiej Chorągwi 
Grafa 2515 r., pieszy talabheimskiej Roty 
Gwardii Pieszej 2515 r. 
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- Chorągiew Przyboczna Księżnej (90 jezdnych, w tym 40 kopijników) 
- Chorągiew Lansjerska Księżnej (140 lekkojezdnych) 

 
J) Hochland (barwy zielono-czerwone) 

 
- Regiment Strzelców (uwaga, częściowo uzbrojony w sztucery hochlandzkie; 80 

landsknechtów i 200 muszkieterów) 
- Choragiew Przyboczna Baronowej (60 jezdnych, z tego 20 kopijników) 

 
K) Middenland (barwy: Carroburg purpurowe, reszta prowincji niebieskie) 
 

 

 
- 5 Regiment Pieszy tzw. „Carroburski” (solidnie przetrzebiony podczas kampanii 

ostlandzkiej, 150 pikinierów i 100 muszkieterów) 
- Wolna Kompania Bardula (krasnoludzcy topornicy, 100 wojów) 
- Chorągiew Arcyksięcia von Bildhofena (100 jezdnych, w tym 30 kopijników) 

 
L) Nuln (barwy czarne) 

 
- Nulnijski Regiment Gwardii (świetnie wyszkolona i nowocześnie uzbrojona 

jednostka, 100 landsknechtów) 
- Zaciężny Regiment „Miragliano” (300 kuszników) 
- Rota Pancerna Cesarzowej (60 jezdnych, z tego 20 kopijników) 
- 9 Pułk Kawalerii Lekkiej tzw. ”Pułk Nuln” (200 lekkojezdnych) 
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M) Wissenland (barwy szaro-srebrne) 

 
- Rota Gwardii Pieszej Wissenlandu (40 pikinierów, 20 muszkieterów) 
- Kornet Gwardii Pfeifraucherów (40 lekkojezdnych) 

 
N) Averland (barwy czarno-złote) 

 
- 2 Regiment Pieszy (150 pikinierów, 150 kuszników) 
- Kompania Przyboczna Hrabiny (40 landsknechtów) 
-  Pułk Kawalerii Ciężkiej „Averheim” (120 jezdnych, z tego 

30 kopijników) 

 
O) Kraina Zgromadzenia (barwy zielone, brązowe 

bądź brunatne) 

 
Brak stałych sił zbrojnych 

 
 
Siły Zbrojne Kultów 
 Zgodnie z doktryną wojenną Imperium dwa kulty są zobowiązane do militarnego 
wsparcie sprawy Imperium – Sigmara i Ulryka. W obu przypadkach są w stanie dostarczyć 
doskonałych jakościowo (zwłaszcza gdy chodzi o stopień wyszkolenia pojedynczego 
żołnierza) kontyngentów. 

A) Kult Sigmara – Zakon Płonącego Serca 

 
- Chorągiew Wielkiego Teogonisty (180 jezdnych, z tego 90 kopijników) 
- Chorągiew Wielkiego Mistrza (120 jezdnych, z tego 60 kopijników) 

 
 

Rysunek 14 Halabardnik 
averlandzki z 2 Regimentu Pieszego, 
rota sztandarowa, 2516 r.  
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B) Kult Ulryka – Zakon Bialego Wilka 

 
 
- Templariusze Ulryka (50 rycerzy, walczą pieszo) 
- Chorągiew Białego Wilka (150 jezdnych, z tego 100 kopijników) 

 
Landswehra i Milicja 

A) Milicja 
Samorzutnie formowane w miastach i pozostałych 

osadach siły zbrojne, w przypadku dużych miast kontyngenty 
milicji wystawiają poszczególne cechy, mając do obrony 
wyznaczone odcinki murów miejskich. Relatywnie słabe, 
niewyszkolone i kiepsko uzbrojone. Relikt feudalny. 

 
B) Landswehra 

Po raz pierwszy oddziały Landwehry – jednostki 

wojskowe złożone z weteranów, zostały powołane 
podczas Wojny Domowej, m.in. to one głównie walczyły 
na froncie marienbursko-bretońskim i co najważniejsze 
sprawdziły się w boju. dlatego Cesarz Heinrich X powołał edyktem z 8 Vorgeheim 
2516 roku stworzył Siły Terytorialne, na które składają się oddziały Landswehry. Każdy 
Elektor ma obowiązek przygotować magazyny, które pozwolą wyekwipować 1 
regiment pieszy (dwustuosobowy), dodatkowe prowincje bogatsze (Reikland, 
Middenheim, Talabheim i Nuln) muszą dodatkowo wyekwipować 1 pułk lansjerów 
landwehry (stuosobowy). Co łącznie daje niebagatelną siłę 10 pułków piechoty i 4 
pułków kawalerii. Również Elektorzy muszą dbać o regularne szkolenie weteranów. 

 
Służba Dróg i Mostów 
 Powołana niedawno służba wywiadowcza Imperium posiadać ma docelowo dość silne 
ramię zbrojne, które ma być wyspecjalizowane w działaniach specjalnych (dywersja, rajdy za 
liniami wroga, zwiad, operacje pacyfikacyjne i rozjemcze). 

A) Zgrupowanie „Północ” 
- 1 Regiment SDIM (100 lekkojezdnych) 
 

Rysunek 15 Żołnierz 1 
Regimentu SDIM w estalijskim 
morionie i brygantynie, 2516 r. 
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- Baumann’s Blitztruppen (50 landsknechtów, przemieszczających się konno, podczas 

Drugiej Wolfenburskiej przez pół dnia trzymali wysuniętą umocnioną basteję przed 
lewym skrzydłem wojsk Imperium) 

 
B) Zgrupowanie „Południe” 
- Samodzielne Wsparcie Armii Terytorialnej (tzw. SWAT, 100 konnych zwiadowców) 
- Grupa Gwardii Cesarskiej (ok. 40 żołnierzy wydzielonych ze składu Kaiser 

Gardekorps, specjalizują się w walce w terenie zurbanizowanym) 
 

C) Zgrupowanie”Wschód” 
-  2 Regiment SDIM (100 lekkojezdnych) 

 
 
Summa składu wojsk Imperium (z pominięciem milicji) 

Formacja (w nawiasie 
obecny stan osobowy) 

ciężka 
kawaleria 

lekka 
kawaleria 

piechota artyleria ŁĄCZNIE 

Kaiser Gardekorps (100 
%) 

180 0 250 0 430 

Imperialswehra (35 %) 300 800 1920 300/36 3320/36 

Siły Zbrojne Elektorów 
(50 %) 

700 1130 2490 0 4320 

Siły Zbrojne Kultów (80 %) 450 0 50 0 500 

Landswehra (20 %) 0 400 2000 0 2400 

SDIM (45 %) 0 300 90 0 390 

ŁĄCZNIE 1630 2630 6780 300/36 11360/36 

      

 
Podstawowy podział jednostek. 
Z grubsza zaczyna się kształtować charakterystyczna struktura jednostek wojskowych. Choć 
nadal można napotkać kompanię pieszą, która ma liczniejszy personel od pułku piechoty, to 
reforma wojskowa Heinricha X ma na celu w ciągu kilku lat podzielić jednostki według 
pewnych standardów: 
 
PIECHOTA: 
Pluton – 10-20 żołnierzy 
Kompania (ew. rota) – 40-90 żołnierzy 
Regiment (ew. pułk) – 200- 500 żołnierzy, podstawowa jednostka taktyczna 
Brygada (ew. zgrupowanie) – 2-5 pułków wraz z jednostkami tyłowymi i wsparcia. 
 
KAWALERIA: 
Pluton – 10-20 żołnierzy (w mniejszych jednostkach jazdy, brak jest podziału na plutony) 
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Kompania (w kawalerii nowego typu- kornet) – 30-60 żołnierzy 
Pułk – 100-300 żołnierzy, w przypadku jazdy ciężkiej starego typu nadal utrzymuje się nazwa 
„chorągiew”. Chorągwie nadal są zorganizowane w luźny sposób z wyraźnym rozróżnieniem 
kopijnika oraz pocztowego podziałem na liczące 2-5 osób kopie. 
Brygada – 2-4 pułków jazdy, póki co na polu walki nie pojawiła się jeszcze żadna brygada 
kawaleryjska.   
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