
                                                                                     
Pavla Schorná Matyášová  
Staré Město pod Landštejnem  

Člen české reprezentace v letním biatlonu 
Vítěz světového poháru v letním biatlonu (pohár IBU)  
 

 

Evropský pohár v letním biatlonu 2 zlaté medaile 
Mistr ČR v rychlostním závodě v letním biatlonu    
 

 

Mistr ČR v závodě s hromadným startem v letním biatlonu  
 

 

Mistr ČR ve štafetovém závodě dvojic v  letním biatlonu  
Vítěz Českého poháru v letním biatlonu 8 zlatých medailí 
Vítěz republikové žebříčku v letním biatlonu  

LETNÍ 
BIATLON 

Držitel Mistrovské výkonnostní třídy  

Člen české reprezentace v běhu do vrchu  
Mistrovství světa v běhu do vrchu 2010 Slovinsko – (Kamnik) 5. místo v týmech, 19. místo v jednotlivcích 

2010 

 

BĚH  
DO VRCHU 

Vítěz Českého poháru v běhu do vrchu (Kralický sněžník) – nominační závod na Mistrovství světa 2010  
     
Člen české reprezentace v letním biatlonu 
Vítěz světového poháru (Pohár IBU) v letním biatlonu za rok 2008 
 

 

Mistrovství světa v letním biatlonu (Francie – Haute Maurienne) 8. místo – stíhací závod 
 7. místo – rychlostní závod 
Mistrovství Evropy v letním biatlonu (Bulharsko – Bansko) 3. místo – rychlostní závod                            

 5. místo – závod s hromadným startem 
 2. místo – mix štafety 

I. IBU CROSS BIATHLON CUP 2008 v letním biatlonu (ČR) Bystřice p/H. 1. místo – rychlostní závod 
 1. místo – závod s hromadným startem 

II. IBU CROSS BIATHLON CUP 2008 v letním biatlonu (Slovensko) Osrblie     1. místo – rychlostní závod 
 1. místo – závod s hromadným startem 
II. Český pohár v letním biatlonu 1. místo – rychlostní závod 

II. Český pohár v letním biatlonu 1. místo – závod s hromadným startem 

LETNÍ 
BIATLON 

III. Český pohár v letním biatlonu 1. místo – rychlostní závod 

II. Český pohár v zimním biatlonu 1. místo – rychlostní závod 
II. Český pohár v zimním biatlonu 1. místo – závod s hromadným startem 

ZIMNÍ 
BIATLON 

Republikový  žebříček za rok 2008 2. místo 

Bedřichovská 30 1. místo BÉH 
NA  LYŽÍCH Int. Subaru Skadi Loppet  (Bodenmais) 2. místo 

Člen české reprezentace v běhu do vrchu  
Mistrovství světa v běhu do vrchu Švýcarsko – Montána ) 23. místo 
Finále Grand Prix v běhu do vrchu (Slovinsko – Smarna Gora) 4. místo 

III.Grand Prix v běhu do vrchu (Rakousko – Telfes) 4. místo 
IV.Grand Prix v běhu do vrchu (Itálie – Merano) 6. místo 
V. Grand Prix v běhu do vrchu (Rakousko – Attersee) 5. místo 

Hofberg  berg  lauf v běhu do vrchu (Německo – Bergen) 3. místo 

Mistrovství ČR v běhu do vrchu (Lysá Hora) 1. místo 
Kvalifikace na Mistrovství světa v běhu do vrchu (Rokytnice n.J.-Dvoračky) 1. místo 
Kvalifikace na Mistrovství Evropy v běhu do vrchu(Perná u Mikulova) 1. místo 

2008 

BĚH 
DO VRCHU 

Adrenalin Cup v běhu do vrchu(Lysá Hora) 1. místo 

    
Člen české reprezentace v letním biatlonu 

Vítěz Evropského poháru v letním biatlonu pro rok 2007  
Mistrovství světa v letním biatlonu (OTEPAA – Estonsko) 3. místo ve smíšených štafetách 

 6. místo v rychlostním závodě (3km) 

 7. místo v závodě jednotlivců - hromadný start -5 km 
Mistrovství Evropy v letním biatlonu (TYSOVETS – Ukrajina):    3. místo ve smíšených štafetách 

  5. místo v závodě jednotlivců s hromadným startem ( 5km ) 

 5. místo v rychlostním závodě (3 km) 

1.kolo Evropského poháru v letním biatlonu (ČR - Nové Město na 
Moravě 

1. místo v rychlostním závodě 
 2. místo v závodě s hromadným startem 

3. kolo Evropského poháru v letním biatlonu (Slovensko – Osrblie): 1. místo v rychlostním závodě 

  2. místo v závodě s hromadným startem 
 Držitel Mistrovské třídy v letním biatlonu pro rok 2007  

Mistr České republiky v letním biatlonu pro rok 2007 v závodě s hromadným startem                          

Mistr České republiky v letním biatlonu pro rok 2007 v rychlostním závodě  
Vítěz Českého poháru a republikového žebříčku v letním biatlonu pro rok 
2007  

 

Mistrovství České republiky v letním biatlonu (Bystřice pod Hostýnem 1. místo v závodě s hromadným startem 

2007 LETNÍ 
BIATLON 

  1. místo v rychlostním závodě 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPORTOVEC ROKU  Okresní sdružení ČSTV J. Hradec 
2010  Nejúspěšnější sportovec okresu Jindřichův Hradec  

2008  2. místo v kategorii dospělých  

2007  Nejúspěšnější sportovec okresu Jindřichův Hradec  

1. místo v 1. kole Českého poháru v letním biatlonu ve vytrvalostním závodě v Jablonci nad Nisou 
 1. místo v 1. kole Českého poháru v letním biatlonu v rychlostním závodě se skupinovým startem v Jablonci nad Nisou 

1. místo ve 2. kole Českého poháru v letním biatlonu v rychlostním závodě v Jáchymově 
1. místo ve 2. kole Českého poháru v letním biatlonu v závodě s hromadným startem v Jáchymově 

1. místo ve 3. kole Českého poháru v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě v rychlostním závodě 

2007 LETNÍ 
BIATLON 

2. místo ve 3. kole Českého poháru v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě v závodě s hromadným startem 


