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Fronta  na Soči a čeští vojáci 

 

Na jaře 1915, po nezdaru  první rakousko-uherské ofenzívy do Srbska a těžkých 

bojích s Rusy v Haliči a Karpatech, vstoupila do války proti habsburské monarchii 

dosud neutrální Itálie. 

Po vypuknutí první světové války, ačkoli Itálie vyhlásila neutralitu, hrála hru na obě 

strany. Na jedné straně jednala s Vídní o své pomoci proti Francii, za což požadovala 

odstoupení rozsáhlých jižních území v habsburské monarchii, prohlášení Terstu 

svobodným městem a příslib francouzských kolonií. Zároveň však hledala možnost 

vstupu do války na straně dohodových mocností, v podstatě za stejný územní zisk. 

Italský vstup do války byl urychlen neúspěšným jednáním s Rakouskem-Uherskem o 

koncesi zachování italské neutrality, v němž Vídeň odmítla enormní italské požadavky. 

A tak 26.4. 1915 uzavřela Itálie se státy Dohody tajnou tzv. Londýnskou smlouvu, 

podle níž měla za svůj vstup do války dostat Tridentsko (jižní Tyroly), Gorici, Istrii 

s Terstem a území Dalmácie až k řece Neretvě. 

23.5. 1915 vyhlásila Itálie Rakousku-Uhersku válku.  

Rakouská hranice s Itálií byla v té době chatrně obsazena (dosud byla kryta 

tyrolskými, štýrskými a korutanskými dobrovolnickými jednotkami), neboť většina sil 

byla  poutána na východní frontě. Tento slabý kryt nemohl čelit italské přesile, proto 

rakouské vrchní velení rozhodlo o zřízení jihozápadní fronty, v jejímž čele stál 

arcivévoda Evžen. 

Italská fronta se skládala ze tří částí: Na severozápadě, v oblasti Tyrol, 

zabezpečovaly hranici jednotky tyrolských zemských střelců pod vedením gen. 

jezdectva Viktora Dankla. Korutanskou hranici na severu (na hřebenech Karnských a 

Julských Alp) bránila přístupy armádní skupina gen. jezdectva Rohra a jihovýchod 

v přímoří podél řeky Soče bránila nově vytvořená 5. armáda gen. Svetozara Boreviće de 

Bojny. 

Právě fronta na Soči se stala dějištěm hlavních bojů jihozápadní neboli italské fronty. 

Vytváření souvislé rakousko-uherské obrany na Soči probíhalo za mimořádně složité 

situace, v níž obránce čelil mnohonásobné přesile. (Italská převaha na sočské frontě 

dosahovala poměru až 10:1, někdy i 15:1.) 

Italská armáda byla po vypuknutí války v roce 1915 pokud jde o její početní stav a  

výstroj ve výhodě. Všechny její polní síly byly soustředěny na jediné frontě a ztráty 

mohla rychle nahradit. Kromě dodávek zbraní z vlastního průmyslu, jehož výroba 
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nebyla omezována žádnou blokádou přicházela po celou dobu války vydatná materiální 

pomoc ze strany dohodových spojenců. 

Za to rakousko-uherská armáda prošla v průběhu bojů složitým vývojem a 

reorganizací. Provizorních dobrovolnické jednotky byly přeměněny na kmenové útvary 

c. a k. armády. Na bojích se podíleli jednotky rakouské zeměbrany, uherské zeměbrany 

tzv. honvédi a domobranecké prapory a brigády. Bitvy na  Soči si vyžádaly řadu změn 

nejen ve výstroji, ale i v taktice. Vojsko nastupující v roce 1914 bylo zcela odlišné od 

vojska z roku 1917. Rozhodující změny si vynutil charakter masových bitev s použitím 

nových bojových prostředků a požadavku bojové činnosti za trvalé přesily protivníka. 

Na Soči ( Slovinsky) / Isonzo – italsky, německy/ se odehrálo celkem jedenáct bitev 

mezi italskou a rakousko-uherskou armádou. K těmto bojům se také někdy počítá 

následná dvanctá bitva u Kobaridu na podzim 1917. Ta byla však operací odlišného 

charakteru.  

Povodí Soče mělo prvořadý strategický význam pro oba protivníky. Italský úspěch 

v tomto prostor by znamenal nejen pohromu pro celou italskou frontu, především však 

rychlý průnik protivníka do vnitrozemí habsburské říše a na dalmatské pobřeží. Tím by 

byla válka rozhodnuta. 

Fronta na Soči postupovala od severu z Julských  Alp až k Přímoří. Na severu 

začínala v Tolminské kotlině (Tolmin, Tolmein) ke Krnu, kde byla operační hranice 

mezi Rohrovou korutanskou skupinou a Borevićovou armádou. Odtud sledovala 

frontová linie řeku přes S. Lucii, Avče (Auzzu), Kanal (Canale), a Plavu (Plave) 

k výšině Monte Sabotina a ke Gorici. Od města se frontová linie vrátila zpět za řeku a 

směřovala k výšinám Monte S. Michele, Doberda. Odtud ve svém závěrečném úseku 

klesala přes S. Giovanni al Timavo (Štivaň) k Duinu (Devin) a k břehům Jaderského 

moře (Panzánského zálivu.)  

Boje se většinou odehrávaly ve velmi obtížném horském terénu. V některých úsecích 

fronty se nebojovalo o souvislou linii, ale především o důležité terénní body. Těžko 

průchodný terén vápencových masivů kladl mimořádné nároky na fyzickou i 

psychickou odolnost vojáků. 

První úkryty rakousko-uherským vojáků představovaly často jen terénní prohlubně a 

nebylo výjimečné, že si obránci zřizovali chatrný kryt před palbou vršením padlých u 

svých mělkých zákopů. Teprve ve třetí bitvě začaly opevňovací práce a budování 

úkrytů, tzv. kaveren. Boje rychle přešly k zákopové válce.  
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Důležitou roli sehrálo na obou stranách dělostřelectvo, jehož dělostřelecká příprava 

ničící přední okraj obrany a vše živé kolem předcházela každému útoku (šlo o to, aby 

děla umlčela obranu protivníka, usmrtila většinu obránců na přední linii, smetla 

z povrchu překážky a zátarasy bránící postup pěchoty). Bez jeho podpory neměla šanci 

na úspěch žádná akce pěchoty. Tato příprava se bitvu od bitvy prodlužovala a trvala až 

několik dní. Když děla přenesla palbu do hloubky, vyrazily do umlčeného území  masy 

pěchoty. Sledy pěchoty se draly při oživující se kulometné palbě obránců a ke zteči na 

bodák. Útočníci, kterým se podařilo vniknout do rakousko-uherských zákopů byli 

pobíjeni v boji muže proti muži. Po opakujících se vlnách ztečí a protiztečí se po 

několika dnech z  pluků o třech až čtyřech tisících mužích vraceli hloučky padesáti 

vojáků. 

Rakousko-uherské velení hledalo cesty jak čelit narůstající italské početní převaze, a 

tak na jaře 1916 sáhlo k použití otravných plynů. Plyn začal být plněn také do 

dělostřeleckých granátů a stal se součástí dělostřeleckých paleb na obou stranách. 

Snaha o proniknutí do stále odolnějších obranných jednotek vedlo na obou stranách 

k zavádění  úderných jednotek (Sturmgruppen). Tyto skupiny vycvičené k umlčování 

odporů a ničení palebných prostředků bojem zblízka sloužily k uvolnění překážek a 

čištění cesty pro postup řadové pěchoty. Úderné jednotky se staly nepostradatelným 

prvkem při protiztečích, likvidaci ohnisek odporu v nepřátelských zákopech a v dalších 

akcích, usnadňující postup pěchoty. Mezi úderníky patřili i vojáci IV. praporu 

pražského 28. pěšího pluku a královehradecký 2. prapor polních myslivců. 

Již ve čtvrté bitvě zasáhlo významněji do bojů letectvo. Letecké boje nad Sočou 

vyvrcholily v létě 1917. Leteckých bojů se také v rakousko-uherských jednotkách 

účastnila řada českých letců. Nejvýznamnějším představitelem byl pražský rodák 

hejtman  Jindřich Kostrba, původně důstojník chebského 73. pěšího pluku, který byl 

zařazen k 4. letecké rotě na polním letišti v Heidenschaftu (Adjovščina). Velitelem 

první rakousko-uherské bombardovací letky byl od března do září 1917 hejtman Karel 

Sabedič, rodák ze Zahrádky a Ledče nad Sázavou. Mezi průkopníky letecké taktiky 

patřil i referent pro leteckou činnost dělostřeleckého armádního velitelství Leo 

Nádherný. 

Na stokilometrovém frontovém úseku podél Soči se střetla již zmíněná rakousko-

uherská 5. armáda vedená gen. Svetozarem Borevićem de Bojnou a 2. a 3. italská 

armáda pod vrchním velením maršála Luigi Cadorny. (Gen. Borević pocházel 

z chorvatské Umetiće. Roku 1895 byl v hodnosti pplk. šéfem štábu pěší divize v Plzni  a 
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o něco později šéf štábu VIII. pěšího sboru v Praze. Roku 1912 nastoupil jako velitel 

VI. Armádního sboru v Košicích, se kterým po vypuknutí války odešel na východní 

frontu. Podílel se na obraně karpatských přechodů a v květnu 1915 se zúčastnil průlomu 

ruské fronty u Gorlice. 

Po vyhlášení války Itálií převzal velení 5. armády se kterou vybojoval 11. bitev na 

Soči a po jejich ukončení se podílel i na ofenzívě k Piavě. Maršál Luigi Cadorna 

zastával při vstupu Itálie do  války funkci šéfa gen štábu italské armády. Jeho tvrdošíjná 

taktika, podle starých schémat vedení byla kompenzována nevídanými počty sil  a 

prostředky. Nicotné  výsledky sočských bitev vyústili v italskou porážku u Kobaridu, po 

níž byl Cadorna odvolán.) 

Čeští vojáci působili na italské frontě již od napoleonských válek. Mezi útvary, které 

měly k severoitalskému prostředí zvláště těsný vztah patřili 11. písecký, 28. pražský, 21. 

čáslavský, 35. plzeňský, 8. brněnský pěší pluk a v předválečných letech byly rovněž na 

italských hranicích dislokovány některé české myslivecké prapory. 

Po vypuknutí 1. světové války odešla většina českých útvarů s c.a k. armádami na 

balkánskou nebo východní frontu. Vytvořením jihozápadní fronty z útvarů stahovaných 

z obou dosavadních front začíná česká přítomnost na italském válčišti, zvláště během 

roku 1916, významně sílit. Největší příchod českých vojáků nastal v roce 1917, kdy zde 

nacházíme většinu českých pěších pluků, některé prapory polních myslivců, 

dělostřelecké baterie i součásti jezdeckých pluků.  

České jednotky zde podávaly nejlepší výkony v celé válce (na rozdíl od ostatních 

front). Byly označovány za spolehlivé, s dobrou kázní a morálkou, proto byly 

nasazovány na exponované úseky fronty, nikoliv kvůli národní předpojatosti. 

Hlavní linie sočské fronty byla vytvořena v prvních čtyřech bitvách. 

V první bitvě na Soči (23.6. – 7.7. 1915) zaútočili Italové na jihu od Gorice. Svého 

postavení však nedovedli využít. Již od 30.6. 1915 bránil výšiny severozápadně od 

Gorice I. prapor čáslavského 21. pluku. Po 1. sočské bitvě byl tento prapor převelen do 

Karnských Alp. Zde v sestavě 48. pěší divize a 11. horské brigády hájil úsek ve 

Freikoffelskkém sedle mezi Velkým a Malým Palem 

V druhé bitvě na Soče (18.7. – 10.8. 1915) bylo úsilí Italů zaměřeno na předmostí 

Gorice a plošinu Doberda, které však vyšlo naplano. V této bitvě  byl v krizovém 

okamžiku povolán XI. prapor pražského 28. pěšího pluku a to, když 20.7. Italové dobyli 

Monte S. Michele. Tento prapor spolu s bosenskohercegovinským praporem ovládl 

ztracené pozice. 
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Třetí sočská bitva (18.10.- 4.11. 1915) vyústila v novou italskou porážku. Tolminská 

postavení v Julských Alpách bránil v té době se svou 1. divizí také III. prapor 

plzeňského 35. pěšího pluku. 

Po několika denním odpočinku rozpoutali Italové čtvrtou bitvu na Soči (10.11. –

11.12. 1915). Lokální úspěchy italských jednotek byly odraženy energickými rakousko-

uherskými protiztečemi. Krvavé boje bez rozhodnutí, zvl. v oblasti Doberda zastavila 

nadcházející zima. Italské zisky zůstaly omezeny na nepatrné území, nejdůležitější 

opěrné body zůstaly v rukou 5. armády. Do bitvy aktivně zasáhly 2 české prapory, a to 

XI. prapor pražského 28. pěšího pluku  a I. prapor vysokomýtského 98. pěšího pluku. 

Pátá bitva na Soči (11.3. –16.3. 1916)  se odehrála v prostoru Monte S. Michele  a 

italské útočné vlny pronikaly do středu rakousko-uherského obranného postavení. Byli 

však odraženi. 

Ukončení rakousko-uherských aktivit v jižním Tyrolsku (od května do poloviny 

června 1916) umožnilo Italům začít šestou bitvu na Soče (4.8. – 16.8. 1916). Rakousko-

uherské jednotky neudržely svá postavení a museli se stáhnout do druhé obranné linie. 

Do italských rukou se tak dostalo celé opevněné pásmo na Podgoře a Monte S. Michele, 

včetně Gorice a Doberda.  

V září 1916 se rozpoutala sedmá bitva na Soče (14.9-19.9. 1916), v níž  Borevićovy 

muži ubránili svá postavení. 

Také osmá bitva na Soče (9.10. –12.10. 1916) nepřinesla zásadní změnu. Ačkoliv 

italská armáda  získala 1,5 km území do hloubky rakousko-uherské obrany u Lokvice, 

zaplatila to v této krátké bitvě velkou ztrátou. 

Italové vycítili, že 5. armáda se již brání s největším vypětím sil, a tak svůj útok, 

který byl zaměřen k vrchu Hermada,  obnovili. Došlo k deváté bitvě na Soči (31.10. – 

4.11. 1916). Zde se výborně osvědčil 28. pěší pluk, který spolu s 2. královehradeckým 

sborem polních myslivců si naostro vyzkoušel taktiku úderných skupin. Oba české 

sbory byly začleněny do 5. horské brigády, které se 14.11. 1916 podařilo obsadit italské 

pozice v ústí Růžového údolí na výšine S. Marco (Markov Grib) a zmocnila se kóty 

171. 

Italská armáda nebyla schopna porazit rakousko-uherské postavení v Jižních 

Tyrolích, proto svůj útok opět soustředila na sočskou frontu, zvl. na  její jižní část 

bránící přístup k Terstu. Rozpoutala  se desátá bitva na Soče (12.5.- 5.6. 1917). Italský 

útok byl veden po celé délce fronty. Na jihu útočila 3. armáda vévody z Aosty, ve středu 

hrozila nově vytvořená gorická armáda gen. Capella a na severu bylo pásmo 2. armády. 
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Za to obrana 5. rakousko-uherské armády se dělila do čtyř úseků: První byl od Krnu po 

ústí potoka Avšček, druhý úsek část A od Avščeku k ostrému ohybu Soče u Salcana, 

úsek části B byl mezi Salcanem a Vipavou a třetí úsek sahal k jaderskému moři. Druhý 

úsek část B, ačkoli měřil jen 11 km, byl silně obsazen neboť zde v okolí Gorice 

očekával Borević soustředěný tlak Italů. Tento úsek obsadil XVI. armádní sbor gen. 

pěchoty Rudolfa Králička rodáka z Huštěnovic u Českého Těšína. Také jižně od Gorice 

zasáhl do bojů chebský domobranecký pluk č. 6 a IV. prapor pražského 28. pěšího 

pluku. Na jižním úseku fronty na náhorních planinách Krasu byly exponovány 

čáslavský 21. a vysokomýtský 98. pěší pluk. 21. pěší pluk zaujal pozice u Budilovu a 

98. u Lukatiče. Po střídavých úspěších oba pluky nakonec italský protiútok porazili. 

Západně od Medeazzy byl nasazen písecký 11. pěší pluk. V dalších útocích působily 

všechny tři české pluky spolu a podařilo se jim zmocnit dvou silně bráněných tunelů na 

trati Mofalcone – Terst.  

Desátá sočská bitva byla jedna z dalších bitev z nejasným výsledkem, proto se gen. 

Cadorna pokusil o novou ofenzivu, která vyústila v jedenáctou bitvu na Soče (18.8. -

13.9.1917). Borević nemohl příliš zvýšit počty svých jednotek, a tak alespoň obměnil 

vyčerpané jednotky za svěží. Tím se na  bojiště dostala 41. střelecká divize skládající 

z 6. střeleckého pluku Cheb a 7. střeleckého pluku Plzeň, a 42. střelecká brigáda 

skládající se z 8. střeleckého pluku Praha a 28. střeleckého pluku Písek. Obě brigády 

byly součástí pražské 21. střelecké divize, která bránila důležitou Banjšickou náhorní 

planinu od severozápadu. Divize neudržela své pozice na Vrahovském Kuku, proto 

musela vyklidit Bajšickou náhorní planinu a zaujala obranu u Monte S. Gabriele. 

Italové tak pronikli 5 km do hloubky rakousko-uherské obrany. Poté se těžiště bojů  

přeneslo na jih k okolí Hermady. Útoku, v němž byla získána ztracená obranná linie se 

účastnil písecký 11. a pražský 28. pěší pluk. 

Rakousko-uherské velení uvažovalo již od konce roku 1916 a na  počátku 1917 o 

ofenzívě. Byli si vědomi, že obranou válku nelze vyhrát a že již sočská armáda mnoho 

dalších úderů nevydrží. Představa byla uvedena v život na  konci 11. sočské bitvy, kdy 

po  žádosti o pomoc vyslalo německé velení několik posilových divizí díky příznivé 

situaci na západní frontě. K uskutečnění těchto záměrů byl vybrán horský terén mezi 

Bovcem (Flitsch) a Tolminem. Nejbližší cíl operace byl uprostřed tohoto úseku, několik 

kilometrů za frontou Soče, ležící Kobarid. Poté byla armáda přeorganizována. Toto 

velké přeskupení se týkalo i všech útvarů z českých zemí. 
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Na sočské frontě vznikla 14. německá armády Otty von Belowa, v níž byl zařazen 

brněnský 25. prapor polních myslivců a II. prapor královehradeckého 18. pěšího pluku. 

Dosavadní sočská armáda byla rozdělena na dvě. U první armády generála Wurma 

nacházíme české pluky kroměřížský 3., čáslavský 21., chebský 73., vysokomýtský 98., 

a 2. prapor polních myslivců a po eskadroně staroboleslavského 7. a 

jindřichohradeckého 10. dragounského pluku. Do druhé sočské armády gen. Henriqueze 

byly začleněny III. prapor královehradeckého 18. pěšího pluku a I. prapor čáslavského 

21. pěšího pluku i 12. prapor polních myslivců. Četné české pluky byla také zasazeny 

do zálohy. 

Po úspěšném průlomu u Kobaridu a zatlačení italských jednotek přes Udine a řeku 

Tagliamento k Piavě v prosinci 1917, byla v červnu 1918 rakousko-uherská ofenziva 

obnovena. To však bylo již  nad síly armády rozpadající se habsburské monarchie. Proto 

po několika dnech musela být ofenzíva zastavena a iniciativu převzali italsko-britsko-

francouzské jednotky. Do poslední chvíle na piavském bojišti bojovaly české jednotky: 

opavský 1., chomutovský 92., turnovský 94. pěší pluk, kroměřížský 28. střelecký pluk, 

královehradecký 2. prapor polních myslivců, dragounský pluk č. 23 (Dobřany) a 

klatovský pluk č. 14., tereziánský hulánský pluk č. 11. V posledních ohniscích obrany 

nacházíme litoměřickou 26. střeleckou divizi podmaršálka Podhajského, čáslavský 21., 

vysokomýtský 98. pěší pluk, brněnský 8., písecký 11., pražský 28., a znojemský 99. 

pěší pluk. 

Pokud mluvíme o českých plucích, musíme si uvědomit, že se neskládaly jen 

z českých mužů. Jejich početní obsazení se pohybovalo od 90 do 3 %.  

 
Exkurs: Po vyhlášení války byli Češi považováni za občany nepřátelského státu, což 

vedlo k jejich internaci. Také toto prostředí a italská politika ovlivnila pozdní vznik 

československých legií. Formování legionářských jednotek začalo prakticky až po 

průlomu italské fronty u Kobaridu koncem roku 1917. 

 
 
 
Použitá literatura: Fučík Josef, ISONZO 1917, ed. Bojiště českých dějin, Paseka 1999 
  Šedivý Ivan, ČEŠI, ČESKÉ ZEMĚ A VELKÁ VÁLKA 1914-1918, NLN 2001 
  Hrych Ervín, VELKÁ KNIHA VOJEVŮDCŮ, BITEV A ZBRANÍ, Regia 2000 
  Váchal Josef, MALÍŘ NA FRONTĚ, Paseka  1996 
 
 
 
 
 
 



Markéta Růčková, 2. Mgr. 

 8

Bitvy na Soči  

1915 

1. bitva – 23.6. -7.7. 

2. bitva – 18.7.- 10.8. 

3. bitva – 18.10.- 4.11. 

4. bitva – 10.11. – 14.12. 

1916 

5. bitva – 11.3.-16.3. 

6. bitva – 4.-16.8. 

7. bitva – 14.-19. 9. 

8. bitva – 9.-12.10. 

9. bitva – 31.10 – 4.11. 

1917 

10. bitva - 12.5. – 5.6. 

11. bitva – 18.8. - 13.9. 

12. bitva u Kobaridu – 24.-27. 10. 
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Útok u Gorice  

 

Dělo Moerser M. 1916 

 

Útok na Monte S. Gabriele 


