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Děláte dobrou věc pro planetu

Martin Václavík 

CEO

Proč být s námi?   

ESG/CSR 
Jste zapojeni do projektu, který chrání přírodu a zdraví lidí. 

Ekologie 
Aktivně se podílíte na snižování plastů. 

Přehled 
Dostanete pravidelný report o ekologické úspoře. 

Milí univerzitní partneři,  

po 7 letech jsme si nadělili nový název 
i logo. FILTERMAC se mění na LOKNI. Proč? 
Nevyslovoval se úplně snadno a ani na 
psaní nebyl zrovna jednoduchý. Věříme, 
že se vám český název LOKNI líbí stejně 
jako nám. Logo navrhl mladý designer 
Vítek Škop. 

Loňský rok?
Off-line zase vytlačil on-line, a to se 
projevilo nejen ve vypitých hektolitrech 
vody, ale hlavně v množství ušetřeného 
plastu. Milník 8 000 000 PETek (200 tun 
plastů) nám udělal opravdu velkou 
radost. U srdce nás hřeje ještě číslo z naší 
mobilní aplikace. Už 50 000 uživatelů 
si pravidelně čepuje fi lterku do vlastní 
láhve. Děkujeme za důvěru, žene nás 
kupředu. 

V celé síti proběhla instalace vylepšené 
fi ltrace. Studentům děkujeme za podnět 
k předělání QR čteček. Nové najdete již 
na všech fi ltračních stanicích LOKNI. 

Stali jsme se semifi nalistou Cen SDGs 
v kategorii Cirkulární ekonomika. V rámci 
projektu BEZPETEK přibylo 22 nových 
stanic. Školy i široká veřejnost mají 
v roce 2023 ještě poslední možnost získat 
fi ltrační stanici od LOKNI v rámci dotace 
EU zdarma. Jestli víte, komu by se hodila, 
budeme moc rádi, když nás doporučíte.

Šťastný a klidný rok!

121 000
lidí, kteří s námi pijí na 
školách i v kancelářích 

202 446
ušetřených 

kg plastů 

8 097 850
ušetřených 

PETek

465 626
ušetřených kg CO2 

z výroby a dopravy PETek 

Jsme členem Asociace 
společenské odpovědnosti    

Od října jsme součástí Asociace společenské odpo-

vědnosti. Ta patří mezi největší iniciativu společenské 

odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) 

od OSN v Česku. Její vizí/cílem je, aby se společenská 

odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí 

podnikání i fungování každé organizace v Česku. 

Díky vám pije většina 
studentů zdarma    

Děkujeme všem stávajícím a novým partnerům, kteří 

na tento ESG projekt fi nančně přispívají. Váš dlou-

hodobý zájem znamená, že na většině škol se pije 

špičková fi lterka zdarma. Každá bezplatná fi ltrační 

stanice přitahuje mnohem víc studentů, úspora plastů 

tak narůstá mnohem rychleji. Děkujeme, že jste u toho 

s námi. 

Kvalita i pro domácí 
sestavy    

Naše fi ltry patří k absolutní špičce. Z vody odstra-

ní chlór, veškeré nežádoucí chutě, pachy a nečis-

toty větší než 0,2 mikronu. Pro představu – jedna 

červená krvinka je velká 7 mikronů. Zbaví vodu 

i většiny pesticidů a zbytků léků. Nejdůležitější 

minerály, jako jsou hořčík a vápník, ale ve vodě 

zůstávají beze změn. Máme pro vás dobrou 

zprávu. Domácí sestavu LOKNI chceme nabízet 

k prodeji již v prvním čtvrtletí 2023. 

Jsme semifi nalistou 
Cen SDGs   

Stali jsme se semifi nalistou v kategorii Cirkulární 

ekonomika pro rok 2022. Ceny SDGs oceňují projek-

ty měnící svět k lepšímu. V každé z kategorií vybra-

la porota dvacítku nejlepších, celkem se účastnilo 

326 projektů.

Co je nového?

Kde všude si načerpáte?

5
Hradec Králové

1
Ústí nad Labem

28
Praha

5
Liberec

2
Plzeň

410

ZlínBrno

1
Ostrava

3
Opava

1
Karviná
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Novinky v aplikaci 

Pohodlnější načítání mají uživatelé nejen díky novým QR čteč-

kám, do kterých telefon jednoduše vloží, ale také díky nedávno 

vydané aktualizaci. Apka teď mnohem rychleji načítá, má vy-

lepšenou mapu, lze v ní invertovat váš QR a přidali jsme sekci 

PRO TEBE, ve které studenti najdou výhody od našich partnerů. 

Kdybyste i VY chtěli komunitu LOKNI odměnit nějakou výhodou, 

ozvěte se nám.  

Velké díky univerzitám i jednotlivým fakultám 

Velmi si ceníme všech škol, které si myšlenku snižování plastů vza-

ly za svou. Děkujeme desítkám těch škol, které na provoz a údržbu 

přispívají samy, dává nám to energii pro další růst.



Report ČVUT za rok 2022
Počet ušetřených PET láhví díky ČVUT

Místo
Oslovených 

studentů
Ušetřených 

kilogramů plastu
Ušetřených 

PET láhví (0,5 l)
Ušetřených kg CO2  
z výroby a dopravy

 ČVUT FSV 7 042 5 917 236 665 13 608

 ČVUT FA 1 500 97 3 880 223

 ČVUT KOLEJ STRAHOV 4 700 3 119 124 746 7 173

CELKEM 2022 13 242 9 133 365 291 21 004

CELKEM od začátku – 53 513 2 140 489 123 078

Proč si loknout s LOKNI?
Šetříte plasty 
Naší planetě jste odlehčili už o 8 milionů PETek. Jedno zařízení ušetří ročně v průměru 2 830 kg plastu. 

Lepší než kohoutková  
Naše fi ltrace odstraní chlór, veškeré nežádoucí chutě, pachy a nečistoty větší než 0,2 mikronu. UV světlo 

zbaví vodu mikroorganismů. Nejdůležitější minerály (Mg + Ca) zůstávají beze změny.   

Levnější než balená 
U všech sponzorovaných tarifů je fi lterka zdarma. U nesponzorovaných stanic je cena příznivá – za cca 1 Kč 

získáte 3 litry.  

Testováno Státním zdravotním ústavem  
Perlivá i neperlivá voda splňují kritéria Státního zdravotního ústavu. 

100% péče 
Síť LOKNI opatrujeme jako oko v hlavě. Pravidelně měníme fi ltry i UV lampy a provádíme sanitaci.
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