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Skupina Saint-Gobain se pravidelně zapojuje do celosvětového úklidového dne, letošní 
podzimní ročník akce Ukliďme Česko opět finančně podpořila. Skupina dlouhodobě usiluje o 
snižování svého dopadu na životní prostředí a aktivně podporuje udržitelnost nejen svými 
řešeními snižujícími energetickou náročnost budov, ale i podporou ekologických  
a dobrovolnických aktivit na ochranu životního prostředí. 
 
Mezi takové aktivity patří právě i účast na akci „Ukliďme Česko“, kterou podporuje Skupina 
Saint-Gobain v České republice finančně i samotnou organizací úklidů již od roku 2017. 
Letošní ročník podpořila finančním darem ve výši 150 000 Kč, do úklidové akce se aktivně 
zapojí většina firem reprezentujících 14 značek a přihlášená je tak více než 100 zaměstnanců.  
 
“Tímto partnerstvím chceme široké veřejnosti demonstrovat naše odhodlání a naše cíle v 
oblasti udržitelnosti, které nejsou vůbec skromné. Tím hlavním je být do roku 2050 uhlíkově 
neutrální. Tohoto cíle dosáhneme postupnými kroky, již do roku 2025 chceme snížit emise 
CO2 o 20 %, nerecyklovaný odpad o 50 % a množství odpadní vody o 80 %. O pět let později, 
v roce 2030, chceme dosáhnout ještě ambicióznějších cílů, a to na základě dlouhodobých 
plánů udržitelnosti, které zahrnují změnu energetického mixu, inovace výroby, důslednou 
recyklaci, náhradu primárních zdrojů a další konkrétní opatření,“ dodal Jakub Benda, tiskový 
mluvčí Saint-Gobain v ČR a zároveň pravidelný účastník jednoho z úklidů. 
 
Úklidy proběhnou v průběhu září ve vytipovaných lokalitách, kde Saint-Gobain působí, tedy 
v Praze, Hořovicích, Českém Brodě, Litomyšli, Hodonicích, Brně, Horních Počaplech, 
Mstěticích a Kozojedech.  
 
 „Jsme rádi, že se do akce Ukliďme Česko zapojují velké firmy jako je Saint-Gobain, který je  
v letošním roce se sedmi uspořádanými úklidovými akcemi druhou nejaktivnější firmou u nás 
a budeme se těšit na pokračování spolupráce i v následujících ročnících”, říká Radek 
Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. 

 
O Skupině Saint-Gobain 
Světový lídr v moderním a udržitelném stavebnictví, Saint-Gobain navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a služby 
pro stavebnictví a průmysl. Jeho komplexní řešení pro renovaci veřejných a soukromých budov, lehké konstrukce 
a dekarbonizaci stavebnictví a průmyslu jsou vyvíjena v rámci soustavného inovačního procesu a poskytují 
udržitelnost a výkonnost. Závazek Skupiny se řídí jejím posláním „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“. 

 

€44,2 miliard obrat 2021 

166,000 zaměstnanců, působí v 76 zemích 

Závazek dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 

www.saint-gobain.cz 
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Kontaktní osoba: 
Ing. Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain CZ a SK 

Mobil: 724 738 135 E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com    


