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CRYTUR 

 Založeno 1943 

 Vrchol pod jménem Monokrystaly v 80. letech 

 Až 800 zaměstnanců, vojenská výroba 

 1998 - nezávislá SME s 30 zaměstnanci 

 Core business: 

Niche aplikace s monokrystaly, vyžadující 

vlastní výzkum a řadu složitých  

technologických stupňů v jednom místě 



 Společnost zaměřená na nejnovější technologie 

 Rozsah výzkumu trvale okolo 20% obratu 

Zdvojnásobení tržeb každých 5 let od roku 1998  

 Přidaná hodnota trvale k 70% 

Naprostá většina se vyváží do celého světa trvale 

 Dominantní hráč ve světě v řadě „drobných“ oblastí 

 Používané strategie? 

CRYTUR 



Šplhání po dodavatelském řetězci 

Monokrystal detekující  

elektrony 

Detekční jednotka pro elektronovou 

mikroskopii 



Co je potřeba? 

Co pomůže? 

Špičkoví, samostatní technici 

Trvalé zavádění nových technologií 

Lámání dosavadních výrobních postupů 

Trvalá komunikace se zákazníkem 

Tlak ze strany zákazníka, konkurence 

Podpora vývoje (TAČR) a podpora investic (Czechinvest) 



Vlastní unikátní výzkum 

40% sortimentu jsou výrobky, které Crytur před třemi lety ještě nevyráběl 



Nejen výrobky, ale technologie 

Velikost krystalu 2014 

Velikost krystalu 2011 

Růst monokrystalu při teplotách okolo 2000 oC 



Zobrazovací systém s vysokým 

rozlišením 

CCD camera 

Single crystal screens 



Rentgen měkkých tkání s 

mikrometrickým rozlišením 



Dome phosphor for lens free LEDs 

 

CRYPHOSPHOR™ 
Possible concepts 

 
Enhancement of 

luminescence efficiency 

and lens free LED can be 

done with shaped 

phosphor. 

 

Surface can be polished or 

ground. 
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Co je potřeba? 

Co pomůže? 

Vědci s tahem na branku jako zaměstnanci 

Strategie, marketingový průzkum uplatnění výsledků a 

projektové řízení 

Kooperující akademická pracoviště, která nedefinují základní 

výzkum jako studii něčeho, co nikoho jiného nezajímá, jenom 

mě 

Podpora vývoje (TAČR) a podpora investic (Czechinvest) 



Co brání rychlejšímu růstu? 

Nedostatek kvalitně vychovaných technických kádrů 

 

Crytur zaměstnává vysokoškolské studenty už během studia, 

třeba při přípravě diplomových prací 

 

Spolupráce s akademickými skupinami – dlouhodobé smlouvy 

z více jak deseti skupinami. 

 

Cena Cryturu pro nejlepší diplomovou práci v materiálových 

vědách 



Trendy při přidaného hodnotě k 70% 
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Patenty jako výstup 

Za posledních 10 let české subjekty podaly 1211 žádostí o 

evropské patenty. 

Crytur v posledních 3 letech podal řadu národních patentů, z 

nichž bude mít mezinárodní ochranu následujících 5 patentů: 

WO2012/110009 - Preparation of Doped Garnet Structure Single Crystals; PV2014-302 – 

Light Emitting Source; 63400, Serial No. 14/217,712 US – High Transmittance Single 

Crystal YAP Scintillators; PCT/CZ2014/039 - White Light Emitting Diode with Single Crystal 

Phosphor; PCT/CZ2011/000098 - Scintillation Detection Unit for Detection of Electrons 

Není něco špatně, pokud tým 20 vědců může mít tak velký podíl 

na chráněném intelektuálním vlastnictví desetimiliónového 

národa?  



Děkuji za pozornost 


