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DIANA Biotechnologies: stručné představení firmy

• Široce rozkročená biotech firma –
vývoj léčiv, protilátek, diagnostik

• Největší český výrobce COVID PCR 
testů

• 2 dceřiné firmy: Lab a Engineering

• ~100 zaměstnanců (rychle rostoucí), 
věda, vývoj, výroba, business

DIANA Biotech nyní

• Založeno v roce 2018 jako spin-off
z UOCHB AV ČR

• Soukromá investice ~100 mil Kč

• Vývoj a komercializace technologie
DIANA – cena pro nejlepší inovaci 
(2017)

• 6 prvních zaměstnanců

Jak jsme začínali?
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• DIANA = DNA-linked Inhibitor
ANtibody Assay

• Ultra-citlivá multi-jamková 
proteinová detekce 
(qPCR koncovka)

• 2 oblasti aplikace: 
vývoj léčiv a klinická diagnostika

Proč DIANA?



Široce rozkročený biotech: 3 hlavní segmenty

PCR diagnostika Vývoj léčiv Vývoj protilátek Ostatní

• Vývoj a výroba inovativní 
PCR diagnostiky 
(mezinárodní patenty)  

• Vlastní bioinformatika, 
vývoj enzymů, oligo
syntéza, vývoj metod

• Největší český výrobce 
testů na COVID-19 a další 
respirační viry 

• DIANA platforma 
pro preklinický vývoj 
nízkomolekulárních léčiv
(vývoj esejí, HTS screening,  
měření selektivit, ADME, …)

• Služby pro farmaceutické 
firmy 

• Vlastní programy raného 
vývoje léčiv (virologie, 
onkologie)

• Technologie pro vývoj
vysoko-afinitních  
monoklonálních 
protilátek 

• Široké spektrum cílů: 
proteiny, peptidy, malé 
molekuly

• Aplikace v diagnostice, 
do budoucna i pro 
terapeutické využití

• Vývoj nových 
diagnostických metod 
(DIANA i další platformy)

• Proteinové inženýrství

• Organická chemie

• Výroba laboratorního 
plastiku (DIANA 
Engineering)

• Klinická diagnostická 
laboratoř (DIANA Lab) 

Ambice vyvíjet a vyrábět inovativní biotech produkty pro globální trh 3



Epidemie COVID-19: naše cesta k PCR diagnostice
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Léto 2020

Uvádíme na trh 
soupravy DIANA

1. izolace RNA 

2. RT-PCR 

3. automatizace

Jaro 2020

Reagujeme na  
výpadky dodávek 

a zahajujeme vývoj 
– využití know-how 

v PCR a 
automatizaci

Podzim 2020

Zavádíme naše 
testy do páteřních 

laboratoří 
umožňující 

kapacitu >1500 
vzorků za den

Zima 2020

Upozorňujeme na  
„britskou mutaci“. 

Pomáháme 
zabránit kolapsu.  

Monitorujeme 
šíření variant

Jaro 2021

Vyvíjíme a uvádíme 
na trh unikátní 

chemii  pro přímé 
PCR ze stěrů 

i ze slin (US patent)

Léto 2021

Vyrábíme odběrové 
sady na sliny (US 

patent) a spouštíme 
PCR testy ze slin.

Zakládáme vlastní 
laboratoř

Podzim 2021

Nabízíme řešení pro 
automatizaci v 384 
formátu - kapacita
až 10 tisíc testů ze 

slin za den

Zima 2021

Na vrcholu omikron 
poskytujeme v ČR 
~40% PCR testů. 

DIANA Lab 
zpracovává > 10 
tisíc testů denně

Jaro 2022

Implementujeme 
IVDR regulatoriku.

Rozšiřujeme
vývojové i výrobní

kapacity

Léto 2022

Uvádíme na trh 
respirační panel 

COVID/chřipka/RSV 
(ze stěrů i ze slin)

Podzim 2022

Zavádíme vlastní 
enzymy a oliga. 

Rozšiřujeme   portfolio.
Expandujeme na 

globální trhy

Vize do budoucna

Inovativní PCR 
technologie. Široké 

portfolio testů.

Globální hráč v PCR 
diagnostice

Řešíme 
navyšování 
PCR kapacit

Řešíme 
monitoring 
variant viru

Zavádíme  
přímé PCR testy 

ze slin

Dále 
navyšujeme 

kapacitity

Vyvíjíme další 
pokročilé PCR 

technologie

Budujeme 
platformu pro 

globální expanzi

Řešíme výpadky 
dodávek ze 

zahraničí



Typy produktů pro PCR diagnostiku

• Vše na základě našeho vlastní vývoje a výroby (v ČR)

• Odběrové sady na sliny

− Barcode ze spodu (a z boku)

− Patentovaný design pro 
automatizaci, vhodné i pro 
stěry

• Různé automatizační soupravy

Plasty a automatizace Izolace nukleových kyselin RT-PCR soupravy

• Vysokokapacitní protokol

• Agilent Bravo 96ST (96 vzorků)

• Vlastní vývoj a výroba chemie  i 
magnetických částic

• Detekce v izolované NA

• Detekce bez izolace NA

− DBdirectTM ze slin a stěrů

− COVID-19 a respirační panel
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Stali jsme se největším výrobcem COVID PCR testů v ČR

• ~40 % dodávaných PCR testů na COVID-19 v ČR na vrcholu epidemie

> 6

> 40

> 30

> 2

1.

milionů PCR testů

tisíce PCR testů/den v 
maximu (~40% české 
kapacity)

laboratoří v ČR a na 
Slovensku využívá DIANA 
testy (veřejné i soukromé)

miliony PCR testů 
ze slin (Guardiana)

testovací sady pro 
varianty COVID-19 
(alpha, beta, gama, 
delta, omicron) v ČR

Vlastní vývoj a výroba, 
patentované direct 
PCR složení

P

66



Jsme integrovaný výrobce PCR diagnostiky

• Máme předpoklady stát se významným hráčem na trhu PCR diagnostiky

✓ Testy pro přímou detekci
(včetně testů ze slin)

✓ Multiplex PCR panely
(4 testy v 1, trackování variant)

✓ Odběrové sady na sliny
(výroba laboratorního plastiku)

✓ Rozšíření pro laboratorní 
automatizaci (Agilent Bravo)

✓ Široká vývojová pipeline pro další 
patogeny, matrice a aplikace (např. 
alelické diskriminace, somatické 
mutace)

Produktové portfolio Vývoj a výzkum Technická podpora

✓ Izolace nukleových kyselin 
(včetně vývoje částic)

✓ Chemie pro přímé RT-PCR

✓ RT-PCR enzymy a proteiny
(nové robustnější varianty)

✓ Oligonukleotidová syntéza

✓ Bioinformatická analýza (unikátní 
design primerů) 

✓ Vývoj odběrových sad

✓ Vývoj protokolů a automatizace

✓ Expertní podpora při zavádění 
v laboratořích

✓ Protokoly pro automatizaci 
(Agilent Bravo)

✓ Nástroje pro analýzu dat 
pro interpretaci PCR

✓ Podpora pro zpracování dat
v klinických laboratořích

✓ Podpora při výběru instrumentace

✓ Regulatorní expertíza
(CE-IVD, IVDR compliant)
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DIANA Lab: ukázková klinická laboratoř 

• Dceřiná firma DIANA Biotech – diagnostická 
mikrobiologická laboratoř (ISO 15189, akreditace ČIA)

• Zaměřena primárně na vysokokapacitní testování 
COVID-19 ze slin 

• Sídlo v Praze, v provozu od července 2021

• Kapacita na zpracování > 10 000 testů denně 
(ultra-citlivé PCR testy bez poolování) 

• Integrovaný IT systém pro registraci vzorků a reporting 
výsledků

• Různé druhy zákazníků: externí COVID-19 odběrová místa, 
firmy testující zaměstnance, domácí samoodběry, ... 

• Ukázková laboratoř – stejné automatizační řešení může 
být instalováno u našich partnerů z řad jiných 
diagnostických laboratoří

Demonstrace naší technologie pro velkokapacitní testování ze slin 8



• Dceřiná firma DIANA Biotech – výroba 
laboratorního plastiku

• Zaměřena primárně na vysokokapacitní 
výrobu CE-IVD odběrových sad na sliny  
(značeno unikátním 2D kódem)

• Sídlo v Praze, v provozu od července 2021

• Automatizace výroby

• Vysoká výrobní kapacita

• Do budoucna též vývoj laboratorních přístrojů

DIANA Engineering: laboratorní plastik a přístroje 

Podpora další automatizace testování 9



Guardiana-home: laboratorní testy z pohodlí domova 

• Zavádíme produktovou řadu Guardiana
pro laboratorní testy s možností domácího 
samoodběru (direct-to-consumer testing)

Již od prosince ve vašich obývácích !!

• Ve vývoji další produkty, např. sexuálně 
přenosné choroby z moči,  …

1. produkt: Testování 
respiračních virů ze slin

• Nabídka pro firmy 
i jednotlivce

• Rychlá logistika

• Kompetitivní ceník
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Náš tým se kterým se potkáváte
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Obchod

Aplikační 
podpora

Výroba 
a distribuce

Václav
Navrátil

Martin
Dienstbier

Jan
Tykvart

Aleš 
Pauk

Martin
Čermák

Jiří
Schimer

Rosemarie
Mrzílková

Jakub 
Hejdánek

Ondřej
Žítek

Eva
Filipová

Vedení

R&D a 
automatizace

Regulatorika



DIANA Biotechnologies s.r.o. – inovativní biotech

www.dianabiotech.com
martin.dienstbier@dianabiotech.com
vaclav.navratil@dianabiotech.com
sales@dianabiotech.com

DIANA Biotechnologies, s.r.o.
Nad Safinou II 366,
252 50 Vestec, Czech Republic

Těšíme se na další spolupráci!



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST


