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PRVKY S2 = PRVKY SKUPINY BERYLLIA 

Které prvky patří do skupiny s2? 
Na základě postavení prvků v tabulce odvoďte strukturu 
elektronového obalu a reaktivitu. 



Mění se velikost atomů? 
 
Proč převažují iontové sloučeniny nad kovalentními? 
 
Co znamená pojem kovalentní sloučenina? 
 
 



1. Beryllium je nejlehčí z řady kovů alkalických zemin, 
tvrdý, šedý kov o značně vysoké teplotě tání. Velmi 
dobře propouští radioaktivní záření.  
Jeho soli jsou mimořádně toxické. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita


Teplota tání=1 287 °C, (1 560 K) 
Teplota varu=2 469 °C, (2 742 K) 
Elektronegativita= 1,57 
Hustota=1,85 g/cm3 

Jaké skupenství má Be za normálních podmínek? 

 

Proč je nejlehčí z prvků s2? 

 

V jaké formě se bude vyskytovat v přírodě? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronegativita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota


Výskyt v přírodě 
Díky jeho poměrně velké reaktivitě se v přírodě setkáváme prakticky 
pouze se sloučeninami berylia. Ve všech svých sloučeninách se vyskytuje 
pouze v mocenství Be 2+ . 
Nejdůležitějším minerálem s obsahem berylia je aluminosilikát beryl, 
jehož složení popisuje následující sumární vzorec: Be3Al2(SiO3 ) 6. 
Mineralogie zná mnoho různých odrůd berylu, z nichž nejznámější jsou 
jistě drahé kameny smaragd a akvamarín.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Beryl&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Smaragd&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akvamar%C3%ADn&action=edit


VÝROBA: 
 
Kovové berylium se průmyslově vyrábí obvykle 
elektrolýzou směsi roztaveného chloridu berylnatého a 
sodného. 
Beryllium lze připravit také reakcí fluoridu berylnatého s 
kovovým hořčíkem. 
 
Oba procesy vyjádřete chemickými rovnicemi. 
Proč můžeme vyrobit Be jeho reakcí s Mg? 
Jde to i opačně? 
Vysvětlete. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorid_berylnat%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_sodn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluorid_berylnat%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk


POUŽITÍ 
 
Be je cenným materiálem především v jaderné energetice, kde slouží v 
jaderných reaktorech ke konstrukci neutronových zrcadel a je součástí 
moderátorových tyčí. 
V metalurgii jsou slitiny beryllia ceněny především pro svoji vysokou 
tvrdost a zároveň elektrickou a tepelnou vodivost. Uvedené slitiny se 
používají často v elektronice pro výrobu odolných elektrických kontaktů 
nebo speciálních elektrod pro obloukové svařování. Nízká hustota a 
vysoká pevnost slitin beryllia vede k jejich využití pro konstrukci součástí 
letadel a kosmických lodí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%BD_reaktor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moder%C3%A1tor_neutron%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obloukov%C3%A9_sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmick%C3%A1_lo%C4%8F


Zdravotní rizika 
Berylium a především jeho soli jsou ze zdravotního hlediska velmi 
rizikové. Jsou jak přímo toxické, tak potenciálně karcinogenní. 

Největší zdravotní riziko pro organizmus ale 
představuje příjem berylnatých solí v potravě nebo 
pitné vodě.  
 
Proč jsou sloučeniny Be toxické? 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karcinogen&action=edit


2. Hořčík je lehký, tvrdý stříbrolesklý kov, druhý nejlehčí z 
kovů alkalických zemin. Využívá se při výrobě lehkých a 
pevných slitin, jako redukční činidlo v organické syntéze a 
při pyrotechnických aplikacích. 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135255-kov


Teplota tání: 650 °C, tj. 922 K  
Teplota varu: 1 090°C, tj. 1 363 K  
Hustota: 1,738 g/cm3  
elektronegativita: 1,31  

Jaké skupenství má Mg za normálních podmínek? 

 

V jaké formě se bude vyskytovat v přírodě? 

 

 Proč jej lze lépe zapálit než Be?  

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178697-teplota-tani
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178698-teplota-varu
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178698-teplota-varu
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128033-elektronegativita
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/131462-hustota
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128033-elektronegativita


Výskyt  
Hořčík je silně zastoupen jak v zemské kůře, tak ve vesmíru. 
Mg tvoří 1,9–2,5 % zemské kůry a je zde 8. nejběžnějším 
prvkem. V mořské vodě je po sodíku druhým nejvíce 
zastoupeným kationtem.  
 
Z minerálů je velmi hojný dolomit, směsný uhličitan 
hořečnato-vápenatý CaMg(CO3)2, jehož ložiska se nacházejí v 
jižní Evropě, Brazílii, jižní Austrálii i Severní Americe. Vzácněji 
se vyskytuje čistý uhličitan hořečnatý, MgCO3 – magnezit, 
který se těží především v rakouských Alpách, na Slovensku v 
Koreji a Číně. 
 
S jakými geologickými procesy souvisí vznik dolomitů? 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182421-zemska-kura
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182421-zemska-kura
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/176727-sodik
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/134330-kationt
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/139231-mineral
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128438-evropa
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/124929-brazilie
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/6012-australie
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/193624-severni-amerika
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/4985-alpy
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/176509-slovensko
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135110-korea
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/183479-cina


Hořčík je významný biogenní prvek. 
 
Jak se jmenuje tato sloučenina a jaký je její význam? 
 



Dostatek hořčíku v potravě je důležitý pro správnou 
činnost svalů a nervů, ale i pro uvolňování energie z 
glukózy a pro správnou stavbu kostí.  
Mírní deprese a přispívá ke zdravým zubům. 
V kombinaci s vápníkem působí hořčík jako přirozený 
uklidňující prostředek.  
Přirozenými zdroji hořčíku jsou banány, mandle, ořechy, 
tmavá listová zelenina, obilí a celozrnné pečivo. Uvádí se, 
že průměrný příjem hořčíku v potravě by měl činit asi 
300 mg denně. 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/177927-sval
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/185770-glukoza
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135188-kost
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182619-zub
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/6268-banan


Výroba 
Kovový hořčík se průmyslově vyrábí obvykle elektrolýzou roztavené 
směsi chloridu hořečnatého a chloridu draselného.  
 
Proces vyjádřete chemickou rovnicí. 
Lze Mg vyrobit i jinak? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_draseln%C3%BD


Využití 
   
V běžném životě se nejčastěji setkáme se slitinami hořčíku s hliníkem, 
mědí a manganem, které jsou známy pod názvem dural.  
 
Jaké znáte vlastnosti duralu a kde jste se s ním setkali? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Magnesium-products.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dural


Elementární hořčík je velmi silným redukčním činidlem a jemně 
rozptýlený kov se využívá k redukcím v organické syntéze ale i redukční 
výrobě jiných kovů.  
V organické syntéze se využívají zejména velmi známé Grignardova 
činidla, za jejichž objev získal Victor Grignard Nobelovu cenu.  
 

Vysvětlete, proč je Mg redukční činidlo.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_(chemie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grignardovo_%C4%8Dinidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grignardovo_%C4%8Dinidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Victor_Grignard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena


Reakce hořčíku s kyslíkem probíhá za vývoje značného množství tepla a 
velmi intenzivního světelného záření, může být startérem hoření v 
různých pyrotechnických aplikacích. Nejznámější příklad pyrotechnické 
aplikace je tzv. bengálský oheň. 
V minulosti se směsi práškového hořčíku s okysličovadlem (KClO3, 
Ba(NO3)2, KClO4) po zapálení používaly namísto dnešních fotografických 
blesků. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Beng%C3%A1lsk%C3%BD_ohe%C5%88&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie


Sloučeniny 
Oxid hořečnatý MgO je za normálních podmínek bílý, jemný, drsný 

prášek s vysokou teplotou tání a varu. Tato sloučenina má mimořádně 

vysokou odolnost vůči vysokým teplotám a současně je relativně levně 
dostupná ve stotunových množstvích. Je proto ideálním materiálem pro 
vnitřní vyložení vysokých pecí pro výrobu železa a podobné aplikace.  
 
 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_pec
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo


Hydroxid hořečnatý Mg(OH)2 je bílý prášek, velmi málo rozpustný ve 
vodě, využívá se proti překyselení žaludku a k výrobě gelů na spáleniny.  
 
Napište rovnici reakce Mg(OH)2 se žaludeční kyselinou. 
   
 
Azbest je hořečnatý křemičitan o složení Mg3Si2H4O9 nebo 
Mg3(Si2O5)(OH)4.  
 
K čemu se v minulosti a dnes požívá azbest? 
 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydroxid_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Talc_block.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emi%C4%8Ditan


3. Vápník je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických 
zemin, lehký, velmi reaktivní kov. 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/125840-chemicky-prvek
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135255-kov


Teplota tání= 842 °C 
Teplota varu= 1 484 °C 
Hustota= 1,550 g/cm3  
 

Jaké skupenství má Ca za normálních podmínek? 

 

V jaké formě se bude vyskytovat v přírodě? 

 

Porovnejte jeho reaktivitu s předchozími prvky.  



Výskyt v přírodě 
Díky své velké reaktivitě se vápník v přírodě vyskytuje pouze 
ve sloučeninách. Ve všech má mocenství Ca+2. 
Zemská kůra je z velké části tvořena horninami, ve kterých 
vápník tvoří velmi podstatnou složku. Podle posledních 
dostupných údajů tvoří vápník 3,4 – 4,2 % zemské kůry a je 
tedy pátým nejvíce zastoupeným prvkem.  

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182421-zemska-kura
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182421-zemska-kura


Nejběžnější horninou na bázi vápníku je vápenec, uhličitan vápenatý 
CaCO3 tvořený minerálem kalcitem stejného chemického složení. Tato 
hornina se nachází prakticky ve všech lokalitách biologického původu a 
pochází ze schránek obyvatelů druhohorních) moří. Česko patří ve světě 
mezi státy s nejbohatším výskytem hornin vápencového typu, známá je 
například lokalita mezi Prahou a Berounem nebo Moravský kras.  
 
Jak se nazývá oblast jihozápadně od Prahy? 

 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/181636-vapenec
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/180063-uhlicitan-vapenaty
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/139231-mineral
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/442320-kalcit
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/183224-cesko
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/124126-beroun
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/139613-moravsky-kras


Speciální typ představuje křída, téměř čistý měkký pórovitý vápenec s 
typicky zářivě bílou barvou, nacházející se například na pobřeží kanálu 
La Manche nebo na Rujáně.  
 
Víte, proč se Anglii říká Albion? 

 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/136024-krida
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/187236-manche


Nejvíce ceněnou odrůdou vápence je mramor, používaný především k 
dekorativním účelům - obklady budov, sochy. Významná naleziště jsou 
na Apeninském poloostrově (carrarský mramor), ale i v České republice 
(slivenecký mramor). Jedná se o přeměněnou horninu vzniklou z 
vápence rekrystalizovaného vysokým tlakem a teplotou.  
 
Dalším významným zdrojem vápníku je dolomit, směsný uhličitan 
hořečnato-vápenatý CaMg(CO3)2, jehož ložiska se nacházejí v jižní 
Evropě, Brazilii, jižní Austrálii i Severní Americe. 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/442528-mramor


Apatit jako poměrně komplikovaný fosforečnan vápenatý patří mezi 
významné přírodní zdroje vápníku.  
 
Fluorit neboli kazivec je minerál o chemickém složení CaF2 (fluorid 
vápenatý). Využívá se především jako surovina pro výrobu fluoru, ale i 
jako dekorativní kámen pro výrobu ozdobných předmětů.  
 
Sádrovec je hydratovaný síran vápenatý CaSO4 · 2 H2O. Vyskytuje se 
poměrně hojně střední Evropě (ČR, SR, Německo, Rakousko) a USA. 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/5501-apatit
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128903-fluorit
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128903-fluorit
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128903-fluorit
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128897-fluor


Vápník patří mezi biogenní prvky, které jsou nezbytné pro 
všechny živé organismy. V tělech obratlovců je základní součástí 
kostí a zubů, nachází se ale i ve svalech, krvi a dalších tělesných 
tkáních. 
Tvrdé schránky chránící těla různých mořských i sladkovodních 
živočichů jsou tvořeny z velké části především sloučeninami vápníku. 
Mohutné korálové útesy, které po staletí vytvářejí mořští polypi z 
třídy korálnatců, jsou zbytky vápenitých koster těchto uhynulých 
živočichů.  

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135188-kost
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182619-zub
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/177927-sval
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/193373-schranka


Vápník je nezbytný pro zdravý vývin a růst kostí a zubů. Důležitý 
přitom není pouze dostatek samotného vápníku, ale i vitaminu D, který 
pomáhá při ukládání vápníku do kostní hmoty. Nedostatek některého z 
těchto faktorů je příčinou onemocnění křivice neboli rachitidy.  
Uvádí se, že denní dávka vápníku by měla činit 800 – 1 000 mg denně, u 
kojících žen ještě asi o 500 mg více.  

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135188-kost
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182619-zub
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/195640-vitamin


Výroba a využití 
Kovový vápník se průmyslově vyrábí elektrolýzou taveniny chloridu 
nebo fluoridu vápenatého.  
 
Napište rovnice výroby Ca. 
 
Elementární vápník vykazuje velmi silné redukční vlastnosti a 
využívá se k redukcím v organické syntéze ale i redukční výrobě jiných 
kovů, např. uranu, zirkonia nebo thoria. 
 
Je Ca silnější redukční činidlo než Mg? Proč? 
 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128019-elektrolyza
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/180193-uran-prvek
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/182494-zirkonium
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178957-thorium


4. Stroncium je 4. prvkem z řady kovů alkalických zemin, 

lehký, velmi reaktivní kov. 



Teplota tání= 769 °C, tj. 1 042 K 
Teplota varu= 1 384°C tj. 1 657 K 
 Hustota= 2,630 g/cm3 

Porovnejte a vysvětlete reaktivitu Sr s ostatními s2 prvky. 

 

 

Soli stroncia barví plamen karmínově červeně. 

 

 

Výskyt 
 
Díky své velké reaktivitě se v přírodě setkáváme prakticky pouze se 
sloučeninami stroncia. Ve všech svých sloučeninách se vyskytuje pouze 
v mocenství Sr+2. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota


Výroba, sloučeniny a využití 
 
Elementární stroncium se průmyslově vyrábí elektrolýzou taveniny 
chloridu strontnatého a draselného. 
 
Napište rovnici výroby Srov. 
 
Sloučenin stroncia se využívá při výrobě pyrotechnických produktů pro 
jejich výraznou barevnou reakci v plameni. Další uplatnění mají 
sloučeniny stroncia ve speciálních aplikacích sklářského průmyslu, 
příkladem mohou být katodové trubice pro výrobu obrazovek barevných 
televizních přijímačů. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza


5. Baryum je 5. prvkem z řady kovů alkalických zemin, 
měkký, velmi reaktivní a toxický kov. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy_alkalick%C3%BDch_zemin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov


Teplota tání- 727 °C, tj. 1 000 K 
Teplota varu- 1 870 °C, tj. 2 143 K  
Hustota- 3,510 g/cm3 
 

Porovnejte reaktivitu barya s ostatními S2 prvky. 

 

Soli barya barví plamen zeleně. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD


Výskyt v přírodě 
minerál baryt 
Díky své velké reaktivitě se v přírodě setkáváme prakticky 
pouze se sloučeninami barya. Ve všech svých sloučeninách 
se vyskytuje pouze v mocenství Ba+2. 
 
Na základě výskytu předchozích prvků s2 odvoďe, v jakých 
sloučeninách se bude vyskytovat Ba. 



Výroba a využití 
Elementární baryum se průmyslově vyrábí elektrolýzou taveniny 
chloridu barnatého. 
 
 
Napište rovnici výroby Ba. 
 
Sloučenin barya, například se využívá při výrobě pyrotechnických 
produktů pro jejich výraznou barevnou reakci v plameni. 
 
Další uplatnění mají sloučeniny barya ve speciálních aplikacích 
sklářského průmyslu, příkladem mohou být katodové trubice pro výrobu 
obrazovek barevných televizních přijímačů.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrazovka


Síran barnatý BaSO4 patří mezi nejvýznamnější sloučeniny 
barya. V analytické chemii se nízké rozpustnosti této 
sloučeniny využívá pro gravimetrické stanovení obsahu 
síranů ve vzorku.  
 
Suspenze síranu barnatého ve vodě vykazuje značně 
vysokou hustotu a nalézá uplatnění při těžbě ropy. Po 
vyčerpání většiny ropy z ložiska se barytová suspenze 
vtlačuje do vrtu a vytlačuje zbytky lehčí ropy k povrchu 
a umožňuje tak prakticky kompletní vytěžení vrtu.  
 

Dnes těžíme ložiska s účinností 30%. Při 
zvýšení účinnosti o 5%, máme zdroje na 100 
let. 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADran_barnat%C3%BD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gravimetrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Suspenze_%28chemie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa


Baryum je jako poměrně velký atom schopno značné absorpce rentgenova 
záření. Při rentgenovém snímkování trávícího traktu vypije pacient suspenzi 
síranu barnatého ve vodě a po několika desítkách minut je možno získat velmi 
kvalitní snímek pacientova žaludku a střev. Nízká rozpustnost této sloučeniny 
přitom zamezí možnosti otravy pacienta toxickým iontem Ba 2+ .  
Uhličitan barnatý BaCO3 je složkou otravných návnad na hlodavce. 

 
 
Vysvětlete, proč dvě  sloučeniny téže látky mají tak odlišné fyziologické 
vlastnosti. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaludek
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan


6. Radium je 6. z řady kovů alkalických zemin, silně 

radioaktivní prvek, vznikající rozpadem uranu a thoria. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thorium


Hustota přibližně 5 g/cm3 
Teplota tání= 700 °C 
Teplota varu= 1 737 °C 

Mimořádně silný radioaktivní zářič, který vzniká jako produkt 
thoriové i uranových rozpadových řad a dále se radioaktivně 
přeměňuje. Jednotlivé izotopy radia vyzařují všechny druhy 
radioaktivního záření – paprsky alfa, beta i gama. 
 
Soli radia barví plamen sytě červeně. 
 
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radioaktivn%C3%AD&action=edit


Výskyt v přírodě 
Protože všechny izotopy radia podléhají poměrně rychle 
dalšímu radioaktivnímu rozpadu, je obsah radia v přírodě 
mizivě malý. Všechny lokality s vyšším obsahem radia jsou 
přitom spojeny se zvýšeným výskytem uranu a thoria. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thorium
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.geopark.cz/images/jachy07.jpg&imgrefurl=http://www.geopark.cz/geologicke-cile/lokality/jachymov&h=480&w=640&sz=58&hl=cs&start=2&um=1&usg=__nS09pJZAvmBP19kvjZphuegcIgY=&tbnid=sobhaba3_gQaXM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dj%25C3%25A1chymov%26um%3D1%26hl%3Dcs%26lr%3Dlang_cs


Izotopy radia a radon 
V současné době je známo 25 izotopů radia, všechny jsou nestabilní a 
podléhají další radioaktivní přeměně. Nejvýznamnějšími jsou izotopy 
226Ra s poločasem rozpadu 1602 let a 228Ra s poločasem 6,7 roku. 
 
Kde můžeme tuto vlastnost využít? 
Při své radioaktivní přeměně vyzařují atomy radia intenzivní 
záření a vzniká mj. radon.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Izotop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polo%C4%8Das_rozpadu


Využití a rizika. 
 
V dřívějších dobách se při radioterapeutické léčbě rakovinných 
nádorů vpravovala do nádoru malá množství solí radia. Protože je 
známo, že rakovinné buňky jsou přednostně likvidovány radioaktivním 
zářením, vedl tento postup k zahubení většiny rakovinou napadených 
buněk ve svém okolí.  
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