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V roce 2009 uplynulo sto let od zahájení průmyslové výroby radia v Jáchymově a sedmdesát let od objevu 
štěpení uranu. Radium 2 2 6 Ra jako zdroj ionizujícího záření se tehdy na řadu desítek let stalo významným 
nástrojem medicíny a defektoskopie. Ve světové výrobě radia zaujímal Jáchymov vedoucí postavení až do 
počátku první světové války. První výkaz o průmyslově vyrobeném radiu nacházíme v oficiálním statistickém 
přehledu těžby a zpracování nerostných surovin v Rakousku v roce 1909 '.Jáchymovské c. k. Radium 
Laboratorium vyrobilo tehdy 0,9483 g 2 2 6RaCl 2- K separaci a izolaci radia sloužil nerozpustný zbytek odpadající 
po vyloužení uranu ze smolince kyselinou sírovou. Smolinec byl v Jáchymově průmyslově zpracováván od roku 
1853 dokonalou technologií vypracovanou rakouským hutním chemikem Adolfem Paterou na diuranát sodný, 
užívaný tehdy především k barvení skla a jako meziprodukt k výrobě uranových sloučenin 2 . Dostupnější a méně 
nákladná výroba vhodnějších umělých radionuklidů ozařováním v jaderných reaktorech, budovaných po druhé 
světové válce, zaujala úlohu radia jako radiačního zdroje. 
Enrico Fermi inspirován objevem umělé radioaktivity manžely Joliotovými-Curieovými v roce 1934 použil 
k přípravě umělých radionuklidů řady prvků periodického systému ozařování neutrony. Při ozařování uranu 
očekával obdobný proces, při němž záchytem neutronu vzniklý radionuklid přeměnou beta poskytne sousední 
transuran resp. následující transurany (těžší homology EkaRe, EkaOs, Ekalr a EkaPt) 3. Indukovaná aktivita 
ozářeného uranu obsahovala řadu složek reprezentovaných naměřenými hodnotami poločasu rozpadu. Na 
chemicky separovanou frakci vykazující poločas 13 min, považovanou Fermim 3 za prvek 93, reagovala Ida 
Noddack 4 v Článku „O prvku 93" korektním rozborem nespecifického separačního postupu jím použitým a 
současně se zmínila o možných jaderných procesech vedoucích při bombardování těžších atomových jader 
neutrony k rozpadu na v ě t š í (proloženo autorkou) trosky, které jsou sice izotopy známých prvků nikoli však 
sousedy terčového prvku. Inspirativní obsah tohoto Článku nejenže nevyvolal odpovídající pozornost ale 
autorčiny názory byly bohužel odmítány. 

Od roku 1937 se identifikaci lanthanové frakce z neutrony ozářeného uranu, vykazující poločas 3,5 h, začali 
věnovat Irena Joliotová-Curieová a jugoslávský chemik Pavel SaviČ. Vzhledem k příbuzným chemickým 
vlastnostem lanthanu a aktinia nejprve soudili, že se může jednat též o aktinium. Chemickou separací této 
dvojice prvků však prokázali, že aktivita s poločasem 3,5 h přísluší lanthanu, zjistili dále po vymření této aktivity 
ještě dlouhodobější zbytkovou aktivitu, kterou však dále nestudovali 5' 6. Autorům těchto výsledků (tedy i 
nositelce Nobelovy ceny za chemii, 1935) Hahn tehdy doporučoval „více pečlivosti". Dnes víme, že se jednalo 
o Štěpné produkty uranu a sice o izotopní směs lanthanu, tedy radionuklidy s poločasy: 3,92 h I 4 l La, 1,52 h 1 4 2 La 
a 40,28 h , 4 0 La. O tehdy panujícím protransuranovém zaujetí svědčí, že i Joliotová a SaviČ se bohužel tehdy 
neodvážili důsledněji interpretovat výše citovaný správný experimentálně prokázaný poznatek. 
Poměrně dlouho trvající zaměření pouze na studium radiochemickou separací získaných frakcí aktivit neutrony 
ozářeného uranu považovaných Fermim, Hahnem, Meitnerovou a Strassmannem výhradně za transurany 
(hypotetické Eka prvky) nikam nevedlo. Lanthanovou frakci (3,5 h) Joliotové a Saviče v Berlíně sice za 
transuran nepovažovali, ale reprodukcí jejich postupu nakonec aktivitu lanthanové frakce s poločasem 3,5 h 
potvrdili1. Z toho lze soudit na přece jen jakýsi vliv poznatků francouzských badatelů na Hahnův následující 
postoj a jednání, kdy se konečně zaměřil na zkoumání radionuklidů lehčích prvků než uran. Zdá se tedy, že 
transuranová horečka začala alespoň mírně klesat. V roce 1938 se Hahn a Strassmann zabývali studiem baryové 
frakce ozářeného uranu, kdy Strassmann prokázal, že její aktivita přísluší baryu a nesleduje jimi oblíbenou 
hypotetickou frakci radia. Příslušnost dceřinné aktivity baryové frakce k lanthanu (poločas 3,5 h) prokázali 
stejným postupem jako Joliotová-Curieová se Savičem. Hahn a Strassmann popsali dále aktivity štěpných 
produktů izobarických Ba-La řad štěpných produktů uranu, které tehdy označovali hodnotami poločasu, 
odpovídající hmotnostním číslům 140 a 141 8 . O těchto výsledcích informoval Hahn L. Meitnerovou, která již 
nebyla v Německu, neboť jej jako rakouská občanka po anšlusu Rakouska ilegálně opustila. Meitnerová se svým 
synovcem teoretickým fyzikem O. Frischem interpretovala, na základě kapkového modelu atomového jádra, 
výsledky experimnetálních prací 6 ' 7 ' 8 jako nový typ jaderné reakce vedoucí ke štěpem' atomového jádra uranu na 
dvě lehčí trosky provázené energetickým zabarvením (cca 200 MeV) převyšujícím hodnoty do té doby známých 
jaderných reakcí 9 . 

Nobelova cena za chemii byla udělena v roce 1944 Otto Hahnovi „za objev jaderného štěpení těžkých atomo
vých jader", převzal ji po válce v roce 1945. 
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