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V 70. a 80. letech si každý kladl otázku, jak je možné že sportovci z bývalého východního Německa majícího pouhých 17 

milionů obyvatel jsou schopni z jedné olympiády přivézt 40 zlatých medailí, více než například USA. 

Ačkoli mnozí tušili, co se skývá za úspěchy německých sportovců, teprve po pádu Berlínské zdi došlo k 

celému odhalení. Němečtí sportovci "ve státním zájmu" systematicky dopovali již od mládežnických 

kategorií. 

Jednou z obětí německé dopingové mašinérie byla i Kornélie Enderová, která získala na 

Olympijských hrách v roce 1972 a 1976 4 zlaté a 4 stříbrné olympijské medaile v plavání. Sama 

uvedla, že anabolika dostávala již od svých 13 let. Její kolegyní byla Barbara Krauseová, trojnásobná 

olympijská vítězka a osminásobná světová rekordmanka v plavání. Nebylo jí umožněno německými 

lékaři odjet na olympiádu do Montrealu, neboť hrozilo odhalení dopingových látek. Třetí plavkyní, 

kterou je možné uvést jako další příklad, je Carola Nitschkeová, která také uvedla, že již od 13 let jí 

lékaři píchali mužský pohlavní hormon testosteron. V roce 1998 oficiálně vrátila své medaile a 

požádala o vymazání svých rekordních zápisů ze sportovních análů. 

Německá vláda založila speciální fond pro odškodnění německých sportovců, nicméně do konce roku 

2003 se překvapivě přihlásilo jen 197 sportovců. Inu, ne každý je schopen si přiznat, že celý sportovní 

život žil v klamu. 

 

Sprinter Ben Johnson 

(Kanada) 

Fenomenální kanadský sprinter jamajského původu vyhrál v září roku 1988 olympijské hry v Soulu ve sprintu 

na 100 metrů, navíc v novém světovém rekordu. Ovšem pouhé tři dny poté oznámili dopingoví komisaři jeho 

pozitivní testování na stanozol. Johnson přišel o olympijské zlato a z historických tabulek byly vymazány jeho 

dva světové rekordy. Trenér potrestaného sprintera následně přiznal, že Johnsonovi podával doping už od 

roku 1981, zároveň ale dodal, že dělal pouze to, co všichni ostatní. Nutno dodat, že pět z osmi finalistů 

závodu na 100 metrů v Soulu bylo za svou kariéru potrestáno za doping. Dále je ale také třena říci, že 

Johnson se ze svého skandálu nepoučil a jeho touha vítězit za každou cenu vedla v roce 1993 po dalším 

pozitivním testování k doživotnímu zákazu. 

 



 

Sprinterka Marion Jonesová (USA) 

 

Velmi neslavně skončila veleúspěšná kariéra americké atletky a trojnásobné olympijské vítězky Marion 

Jonesové. V říjnu 2007 se před soudem přiznala k systematickému používání dopingu, byly jí odebrány 

všechny olympijské medaile i úspěchy z MS 2001 v Edmontonu. Zároveň musela vrátit finanční odměny ve 

výši 700.000 dolarů. Za to, že lhala vyšetřovatelům v souvislosti se skandálem kolem laboratoře BALCO 

distribuující steroid THG, byla odsouzena k šesti měsícům vězení a 400 hodinám veřejně prospěšných prací. 


