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KdojsouČešibudoucnosti

Nanotechnologiepřímonatvář

Česká republika se propadá v mezinárodních
žebříčcích konkurenceschopnosti. Ve srovnání
Světové banky Doing Business 2019 skončila na
35. místě, o pět příček níž než v předchozím roce.

Založení firmy tu podle tohoto žebříčku trvá devět dní, sta
vební povolení ale vyžaduje 246 dní, což naši zemi řadí na
156. místo na světě. Stát neumí efektivně budovat a spra
vovat silniční síť a další infrastrukturu, české univerzity se
v mezinárodních srovnáních pohybují převážně hluboko
pod špičkovými západními institucemi.

Česká společnost Nanopharma má za sebou důležitý rok.
Firma, která se zabývá využíváním nanovláken, uvedla

v září na trh jako první na světě pleťovou masku, která
účinné látky vpravuje do kůže prostřednictvím této moderní
technologie. „Je to jeden z prvních nanovlákenných pro
duktů, který se na trhu objevil. Lidé znají nanotechnologie
z autokosmetiky nebo v různých filtrech, ale v kosmetice
a produktech denního užití ještě ne,“ říká třicetiletá LILIANA

BEREZKINOVÁ, která Nanopharmu už šest let řídí, má v ní
pětinový podíl, a stojí za jejím loňským úspěchem.

Na pleťové masce, která se prodává pod názvem
[n]fibrecare, není na první pohled nic zvláštního. Kulatá
textilie s vystřiženými otvory pro oči a ústa ze všeho nejvíc
připomíná maškarní škrabošku. Na vnitřní straně je ale
membrána z nanovláken rozpustných ve vodě, která po při
ložení na navlhčenou tvář začne do pleti uvolňovat účinné
látky, například hydratační nebo antiagingové.

Velkou výhodou nanomasky je podle výrobců skuteč
nost, že na rozdíl od běžných textilních pleťových masek
není mokrá. „Textilní masky vznikly v Koreji, kde jsou jed
ním z pilířů každodenního rituálu péče o pleť. Pro evropské
ženy to ale není příliš komfortní, je to mokré a slizké,“ říká
Berezkinová. „Všimli jsme si, že asijští producenti mají kvůli

Podnikatelé a inovátoři to prostě nemají v téhle zemi
zrovna jednoduché. Přesto se tu najde řada lidí, kteří
vlastní invencí, píli a iniciativou posouvají různé obory
lidské činnosti dopředu nejen v domácím, ale mnohdy ve
světovém měřítku.

Týdeník Ekonom jich vybral 15 a přináší jejich příbě
hy a medailonky. Jeden mění vzdělávání, jiný díky své
fantazii přináší ojedinělou zábavu, další učí počítače
rozumět lidské řeči. A o všech bude v budoucnu nejspíš
ještě hodně slyšet.
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tomu potíže se vstupem na evropský trh. Tak jsme si řekli,
že je to příležitost pro nový formát pleťové masky,“ dodává.

Společnost Nanopharma vznikla v Praze před deseti
lety. Spoluzakládal ji a většinový podíl v ní vlastní šéf
Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček, který
si uvědomoval velký potenciál nanotechnologií. V prvních
letech se firma zaměřovala na výrobu nanovláken jako
komodity, kterou chtěla prodávat ostatním firmám. Tento
obchodní model se ale neosvědčil, a když vlastníci hledali
někoho, kdo dá firmě nový směr, volba padla na Havlíč
kovu studentku Berezkinovou. „Pan Havlíček vedl moji
bakalářskou práci a nabídl mi, jestli chci jít pracovat
do Nanopharmy. Tak jsem se ve třiadvaceti letech stala
ředitelkou firmy,“ vzpomíná Berezkinová.

Zvítězila zvídavost
Pražská rodačka, dcera Češky a Ukrajince z Krymu, měla
v té době za sebou německojazyčné gymnázium a ně
kolik let studia managementu malých a středních podniků
na Vysoké škole finanční a správní. Krátce také působila
ve velké korporaci a několika menších podnicích, kde
se věnovala marketingu. Když přišla nabídka od Nanophar
my, chystala se právě na studium v Německu. „Konečně
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jsem tam získala stipendium. Bylo to těžké rozhodování,
ale nakonec zvítězila zvídavost. O nanotechnologiích jsem
toho moc nevěděla, ale nadchla mě možnost být u něčeho
první,“ popisuje začátky v Nanopharmě mladá žena, která
je dnes předsedkyní jejího představenstva a ředitelkou.

Po příchodu do firmy kompletně změnila její zaměření.
Místo dodávek nanovláken coby polotovaru začala Nano
pharma poskytovat výzkum a vývoj velkým firmám, které
chtěly s nanotechnologiemi experimentovat, ale neměly
vlastní výzkumný tým ani kapacity. Tato strategie byla
úspěšná, protože pro zahraniční společnosti bylo podle
Berezkinové výhodnější výzkum outsourcovat do Česka,
kde jsou tyto aktivity levnější než
třeba ve Spojených státech nebo
Austrálii. Tento byznys pak firmě
umožnil financovat vývoj vlast
ních produktů.

Nanopharma měla v té době
za sebou výzkum v oblasti rege
nerativní medicíny. Ve spolupráci
s americkými a britskými vědci
a za peníze z mezinárodního
grantu se podařilo laboratorně
vypěstovat tkáň lidského brzlíku.
Komerční využití takového
výzkumu je ovšem velmi daleko,
a proto se Berezkinová rozhodla
pro přímější cestu k aplikaci
nanotechnologií do medicíny.
Nanopharma tedy začala s ná
plastmi s nanovlákny. Fungují
na stejném principu jako pleťová
maska – membrána z nanovlá
ken obsahuje účinné látky, které
se po přiložení náplasti začnou
uvolňovat do rány.

Jako farmaceutický produkt však nanonáplast podléhá
komplikovanému schvalovacímu procesu. Berezkinová
proto aplikovala dosavadní výsledky výzkumu do oblasti
s méně přísnou regulací. „Vývoj trval tři roky. Nechceme
se ale stát kosmetickou firmou, chceme přímý kontakt se
zákazníkem a podle zpětné vazby přizpůsobovat vývoj
technologie,“ říká Berezkinová.

Od zářijového uvedení nanomasky na trhy prodala Na
nopharma ve vlastním eshopu a přes distributory desítky
tisíc kusů. Distribuční sítě má zatím v deseti evropských
zemích, zejména v jihovýchodní Evropě a v Pobaltí. Další

statisíce masek vyrobila Nanopharma pro kosmetické
korporace, které je prodávají pod svými značkami.

Made in EUmá vAsii zvuk
„Větší část našeho byznysmodelu je založená na spolupráci
s kosmetickými firmami, kterým nanotechnologii uzpůso
bujeme na míru a vyrábíme pod jejich značkou,“ vysvětluje.
Na asijský trh, který je pro pleťové masky největší na světě,
chce Nanopharma proniknout i se svou vlastní značkou.
Na obalu masky je výrazně vyveden nápis „Made in EU“, pro
tože evropské výrobky mají v asijských zemích pověst luxus
ního zboží. V současnosti si firma vyřizuje potřebná povolení

a certifikace. Zároveň doufá, že
si na používání masky zvykne
i více evropských žen, které dosud
využívají spíše kosmetické salony.
Masky však pražská technologická
společnost sama nevyrábí. Prů
myslové linky na výrobu nanovlá
ken má jen několik českých firem
a Nanopharma si u nich výrobní
kapacitu pronajímá.

Berezkinová doufá, že do tří
let bude hotový projekt nanoná
plasti. Zároveň hodlá Nanophar
ma pokračovat ve vývoji masek.
„Chceme oba směry propojit
a vyvinout léčivou masku, která
by pomáhala například při léčbě
kožních problémů nebo při onko
logických terapiích obličeje. To je
náš cíl pro příští tři roky,“ říká.

Nanopharma v současné době
hledá investora, který by pomohl
s další expanzí. V Česku zatím

nebyla úspěšná, tak se začala poohlížet v zahraničí. „Firmy,
které jako my nespadají do škatulek digitálních startupů
nebo se nevěnují třeba oboru smart city, to mají těžké,
investoři jim moc nerozumí. Jednou bych si to chtěla sama
vyzkoušet a založit investiční fond zaměřený právě na tento
typ technologických společností,“ říká Berezkinová.

Pokud se Nanopharmu podaří ve střednědobém výhledu
prodat, chtěla by vybudovat vlastní firmu. A ráda by také
více času věnovala rodině a koníčkům. „Hlavně šachům,
protože podporují rozvoj řady dovedností – empatii,
trpělivost a strategii. Je to jedna z mála věcí, v níž mě baví
prohrávat, protože z prohry se naučím více než z výhry.“


