Organizace Centrální flotily
Centrální flotila v sobě organizuje zároveň i vševojskovou armádu Prezidia, a tak i Centrálního systému.
Ačkoliv některé Kolonie mají vlastní ozbrojené jednotky či dokonce malé válečné flotily, formálně jsou ve všech
ohledech podřízené Centrální flotile, ona sama se o ně však v dobách klidu nezajímá a ony slouží pouze jako
bezpečností složky daných systémů. I když samozřejmě jejich závislost na Centrální flotile se výrazně liší flotilu
od flotily. Především v případě významnějších organizací či rodů se dá říci, že jsou až nezávislé.
Centrální flotila se dále dělí na celkově 14 flotil. Bitevní lodě i pozemní personál jsou poměrně rovnoměrně
rozděleny v rámci všech flotil, i když některé z nich mohou být vzhledem ke svému poslání ve srovnání s ostatními
v určitých ohledech silnější či slabší, ať už jde o počty pozemního vojska, speciálních jednotek či typy a množství
vesmírných plavidel. Každé z flotil připadá přibližně 5 milionů osob, zpravidla jde především o pozemní a
logistický personál, případně posádky a obsluhu vesmírných plavidel. Pouze minimum připadá na bojové či
speciální jednotky. Celkově Centrální flotila čítá až 60 milionů osob, a to dokonce bez záloh.
Ne každý asi úplně ví, jak je vnitřně Centrální flotila organizována. Z jejích 14ti flotil totiž jen 6 flotil opravdu
patří k Centrální flotile jako takové a to 1., 2., 3., 4., 5. a 10. Tyto flotily mají za úkol zabezpečit Centrální prostor a
také v nich nalezneme většinu elitních speciálních jednotek. Dalších 6 flotil patří k tzv. “Koloniální flotile”,
konkrétně 6., 7., 8., 9., 11. a 12. Ty, jak jejich název napovídá, kontrolují a snaží se udržovat pořádek ve všech
oblastech Kolonií, tedy mimo Centrální prostor. Na rozdíl od Centrální flotily se sice nemohou pochlubit
nejmodernějšími válečnými loděmi a jejich výzbrojí, avšak na druhou stranu pro ně hrají zkušenosti z reálných
bojových nasazení, vyšší počty plavidel a také poměrně vyšší procento pozemních jednotek a obrněné techniky,
jejichž počty jsou navíc v posledních letech nuceny nadále navyšovat. Z logistických důvodů, kdy jde především
o náhradní součástky a také munici, není momentálně v silách Centrální flotily jednoduše přezbrojit všech šest
koloniálních flotil. Z tohoto důvodu také vznikly další dvě flotily, tj. 13. a 14., tzv. “Strážní flotily”, ty sdílí nejvyšší
velení s Koloniální flotilou a zároveň jsou vyzbrojeny nejmodernějšími loděmi, stejnými jako Centrální flotila.
Každá ze 14ti flotil má svou domovskou základnu v jednom z obrovských, několika kilometrových vesmírných
přístavištích. To pro plavidla dané flotily funguje zároveň jako základna operací, dok i logistické centrum.
Centrální flotila používá relativně zjednodušený systém hodností, ne nepodobný mnoha obdobným
armádním sborům. Každá z hodností až do generála/admirála má však 3. třídy, které v rámci stejné hodnosti
určují, kdo případně přebírá vedení. Samotná hodnost ve vztahu k ostatním hodnostem je zcela totožná bez
ohledu na svou třídu. Ta rozhoduje pouze ve vztahu k někomu stejné hodnosti. Specializace je pouze doprovodná
informace, kterou se případně vojáci Centrální flotily hlásí nadřízeným kvůli vhodnému přerozdělování rozkazů.
Hodnosti Centrální flotily jsou následující: Vojín - Desátník - Seržant - Poddůstojník - Poručík - Komandér Kapitán - Major - Plukovník - Generál/Maršál (pozemní vojsko) či Admirál (flotila).
Pouze generálové (případně maršál) a admirálové mohou vlastnit svou vlajku, počet hvězd na ní značí
postavení daného důstojníka ve sboru (1, 2, 3 či 5 v případě nejvyššího velitele), zbytek vlajky je již unikátní pro
konkrétní osobu, zpravidla však obsahuje motivy Centrální flotily, často však i symboly další příslušnosti daného
důstojníka, například k rodu, systému atp. Velet válečným plavidlům může pouze někdo s hodností poručíka a
výše. Nepsaným pravidlem je, že poručíkovi se dostane velení plavidel maximálně třídy korveta, komandérovi
pak i fregata a kapitán není v tomto ohledu omezen, avšak těžším lodím od lehkého křižníku nahoru zpravidla
velí alespoň major či dokonce plukovník. Poddůstojníci, ač by označení mohlo mást, připadají k důstojnickému
sboru, většinou jde o specialisty, případně na palubě lodi ovládají terminály. Zpravidla jde o přechodnou hodnost,
dokud daný důstojník neprokáže způsobilost získat hodnost poručíka 3. třídy.

