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V roce 2014 zažil Justin Gatlin úžasnou sezonu - celou ji prolétl bez jediné porážky! Jenže podle 

výzkumu vědců z Osla jeho tělo pořád těží z nedovolených látek, které před časem užíval. 

Poprvé měl Justin Gatlin pozitivní dopingový test na amfetamin v roce 2001 na juniorském 

mistrovství USA, což ho stálo rok závodění. Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) mu 

nakonec ještě v roce 2001 zrušila dvouletý trest, neboť zakázanou látku obsahoval lék, který užíval 10 

let (od dětství užívá proti hyperaktivitě). Již tehdy byl varován, že v případě dalšího provinění může 

přijít doživotní zákaz startu. Na olympiádě v roce 2004 vyhrál tři medaile: zlato na 100 m, bronz na 

200 m a stříbro jako člen štafety na 4 × 100 m. O rok později zvítězil v běhu na 100 m na mistrovství 

světa v Helsinkách. V dubnu roku 2006 pak byl pozitivně testován na testosteron po štafetovém 

závodě v Lawrence. Antidopingová agentura případ uzavřela 22. srpna 2006, Gatlinovi byl anulován 

světový rekord 9,77 s a jeho činnost pozastavena na 4 roky. Šlo o jeden z největších dopingových 

skandálů poslední doby. 

Do soutěží se vrátil v roce 2010 a předvádí velmi solidní výkony. V roce 2014 zaběhl na Zlaté tretře 

nejlepší výkon roku na 100 metrů a časem 9,86 překonal o setinu své vlastní maximum. V Římě 

porazil na stometrové trati i Usaina Bolta a při neúčasti dopingových provinilců Powella a Gaye patří 

určitě ke žhavým kandidátům na medaili.  
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Ondřej Horníček 

Justin Gatlin je americký sprinter a bývalý spoludržitel světového rekordu v běhu na 100 metrů 

společně s jamajským sprinterem Astafou Powellem (čas 9,77 s). Jeho čas byl však anulován (viz níže). 

Gatlin je halovým (na 60 m) i venkovním mistrem světa a olympijským vítězem v běhu na 100 m. 

Poprvé měl Justin Gatlin pozitivní dopingový test na amfetamin v roce 2001 na juniorském 

mistrovství USA, což ho stálo rok závodění. Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) mu 

nakonec ještě v roce 2001 zrušila dvouletý trest, neboť zakázanou látku obsahoval lék, který užíval 10 

let. Již tehdy byl varován, že v případě dalšího provinění může přijít doživotní zákaz startu. V dubnu 

roku 2006 pak byl pozitivně testován na testosteron po štafetovém závodě v Lawrence. 

Antidopingová agentura případ uzavřela 22. srpna 2006, Gatlinovi byl anulován světový rekord 9,77 s 

a jeho činnost pozastavena na 4 roky. Šlo o jeden z největších dopingových skandálů poslední doby. 

 

 


