TISKOVÉ MATERIÁLY

Fjällräven a trvalá udržitelnost

“

Vždy
existuje cesta.
Zakladatel společnosti Fjällräven Åke Nordin

UDRŽITELNOST VE
SPOLEČNOSTI FJÄLLRÄVEN
Navrženo pro budoucí generace
Jsme outdoorová společnost, a tak si dobře uvědomuje-

me, že vše, co děláme, má vliv na svět kolem nás a na lidi
a zvířata, kteří v něm žijí. Děláme maximum proto, aby
naše ekologická stopa byla co nejmenší. Ať už rozhodujeme o tom, jaký materiál
vybereme, nebo kde budeme
naše oblečení vyrábět, neustále
myslíme na to, jaké budou mít
naše rozhodnutí dopady na
životní prostředí.
Není to však snadné. Víme,
že nejsme dokonalí. Musíme
dělat kompromisy a někdy
prostě říct „ne“, i když bychom rádi řekli „ano“. Udělali jsme
nějaké chyby a jistě jich ještě spoustu uděláme, ale snažíme
se z nich poučit, inovujeme a přizpůsobujeme se. Nikdy
neusneme na vavřínech, abychom si řekli, že můžeme být
v klidu, že už jsme dost dobří. Pojem „prostor pro zlepšení“
je totiž nedílnou součástí filosofie Fjällräven.
Máme za sebou také hodně úspěchů. Od roku 2014
se řídíme příslibem Down Promise, který zajišťuje 100%
dohledatelnost peří a přísně kontroluje životní podmínky
zvířat. Od roku 2015 nepoužíváme pfc. Do roku 2019 bylo

61 % našich materiálů hodnoceno jako dobrých a skvělých
– většinou proto, že jsou bio, recyklované nebo je jejich
původ plně dohledatelný. Jsme členy Fair Labor Association
a Globálního paktu OSN. A v neposlední řadě navrhujeme
oblečení na celý život, což je
nejdůležitější aspekt udržitelnosti, o kterém se moc nemluví.
Obnošená bunda je plná
vzpomínek. A je to rovněž lepší
varianta pro životní prostředí. Navrhujeme produkty, aby
vám vydržely – s trochou péče,
kterou jim věnujete – celý život
a posloužily možná i dalším generacím. Používáme pevné
a odolné materiály. Vyrábíme produkty, které lze snadno
opravit a navrhujeme oblečení, které nevyjde z módy.
Řídíme se přesvědčením našeho zakladatele, Åkeho
Nordina, který říkal, že „vždy musí existovat nějaká cesta“.
Zavázali jsme se v této cestě pokračovat a rozvíjet udržitelnější outdoorové oblečení a vybavení, které si užije několik
generací nositelů.
A nyní vám představíme, jak ve Fjällräven s udržitelností
pracujeme.

“

Vše, co děláme, má
určitý vliv nejen na svět kolem
nás, ale také na lidi a zvířata,
kteří v něm žijí.

Åke Nordin založil v roce 1960
společnost Fjällräven v suterénu
svého domu v městečku Örnsköldsvik
v severním Švédsku. Dnes se její nad
časové, funkční a odolné outdoorové vybavení těší celosvětové oblibě
a prodává se ve více než 70 zemích.V nabídce společnosti Fjällräven najdete
outdoorové oblečení a doplňky pro muže i ženy, batohy, stany i spací pytle.

Hlavní prioritou společnosti Fjällräven je jednat odpovědně vůči
lidem, zvířatům a přírodě a zároveň podporovat zájem veřejnosti
o život v přírodě. Proto je také organizátorem dvou oblíbených
akcí – F
 jällräven Classic a Fjällräven Polar, kterých se každý rok
zúčastní tisíce lidí.

Produktové obrázky ve vysokém rozlišení:
www.press.fjallraven.com
Pro více informací prosím kontaktujte:
Gabriela Kolářová, +420 724 724 234
gkolarova@wsczech.cz
www.fjallraven.cz
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Posláním Fjällräven je
inspirovat ostatní k životu
v souladu s přírodou.

”

Příroda jako součást podnikání
Vizí společnosti Fjällräven je stát se nejlepší udržitelnou

Tyto principy jsou pro společnost Fjällräven směrodatné
a v souladu s nimi jedná čestně a zásadově. Nedílnou součástí
těchto principů, které se navzájem prolínají a propojují, je
také udržitelnost. Produkty s dlouhou životností (vývoj)
umožňují lidem vyrazit do přírody (inspirace) a čím více
času v přírodě stráví, tím více ji pravděpodobně budou
chránit (chování). Vše začíná u vybavení (bundy, kalhoty,
svetry, trička a batohy), i naše cesta udržitelného designu.

globální outdoorovou značkou na světě.To vyžaduje zdravé
životní prostředí, ze kterého můžeme získávat materiály
a které je prostorem pro objevování pro outdoorové nadšence. Je to úzce spjato s Fjällräven misí, jejímž cílem je
inspirovat svět, aby držel krok s přírodou. Klíčové jsou tři
základní principy:
•

Vývoj odolného, funkčního a nadčasového outdooro-

•
•

Odpovědné chování vůči přírodě, lidem a zvířatům.
Inspirace a povzbuzování lidí, aby trávili více
času v přírodě, pečovali o ni a chránili ji.

vého vybavení, které vydrží po generace.

Příslib

Forever Nature
Outdoorové vybavení
a vzpomínky, které
přetrvají po několik
generací.

Vize
Nejlepší udržitelná
outdoorová značka
na světě.

Mise
Inspirovat svět,
aby držel krok
s přírodou.
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Navrhujeme oblečení na celý život
Společnost Fjällräven byla založena v roce 1960. Tehdy lidé

Ale jak se vlastně dělají produkty, které mají dlouhou životnost? Ve Fjällräven se přitom řídíme čtyřmi klíčovými
principy designu.

neměli tolik bund, kalhot, svetrů a triček a každý kousek
oblečení musel být multifunkční a praktický. Kamkoli se
podíváte, od USA a Spojeného království přes Německo až po
Skandinávii, zjistíte, že spotřebitelské výdaje na oblečení
klesly za posledních padesát let z 10 % příjmu domácnosti
na méně než 5 %1. Množství zakoupeného oblečení se však
postupně zvyšovalo. Ve 30. letech 20. století ženy vlastnily
přibližně devět outfitů, dnes jich mají minimálně třicet2.
A tato vášeň pro nakupování oblečení vzrostla ještě více
na přelomu tisíciletí. V letech 2000 až 2014 se výroba oblečení zdvojnásobila a zákazníci si každým rokem koupili
v průměru o 60 % více oblečení3.
I když nakupujeme více oblečení, neznamená to, že nám
vydrží déle. Ještě generace našich prababiček kupovala věci,
od kterých se očekávalo, že vydrží. Dnes mnoho lidí kupuje
tzv. „rychlou módu“, která je trendy jen krátce, takže není
potřeba, aby vydržela. Analýza, kterou provedla iniciativa
Circular Fibres, ukazuje, že globálně míra použití oblečení
klesla za posledních 15 let o 36 %4.
Vztah lidí k oblečení se změnil. Jeho výroba výrazně
zlevnila a propojený globální svět urychlil dobu výroby
a dopravy. Lidé již do oblečení „neinvestují“, což znamená, že k němu nemají žádný opravdový vztah, neboli, jak
říkáme my ve Fjällräven, zde chybí „emoční trvanlivost“.
Jedním z nejpodceňovanějších, avšak nejdůležitějších
aspektů udržitelnosti je dlouhá životnost. Nejlepší produkty
jsou takové, které dlouho vydrží. Pro nás ve Fjällräven je to
natolik přirozená věc, že o tom často zapomínáme mluvit.
Již od počátku je to způsob myšlení, který ovlivňuje vše,
co děláme.

Filosofie
navrhování
Vysoká funkčnost, nízký vliv na životní prostředí
1. Funkčnost
K jakému účelu budou lidé produkt používat?
Budou ho nosit na dálkové pochody, při horolezectví nebo
do města? Fjällräven myslí na to, kam umístit jednotlivé
kapsy a jaký střih bundy zvolit. Pokud je produkt
opravdu funkční, osvědčí se v čase.
2. Fyzická odolnost
Produkty by měly vydržet co nejvíce a co nejdéle. Až tak je
to jednoduché. Materiály vybíráme na základě jejich schopnosti odolat nástrahám drsných horských cest i obyčejného života.
Zároveň musí Fjällräven vyvážit funkčnost a efektivnost
materiálu s jeho dopadem na životní prostředí.
3. Emoční trvanlivost
Odolné materiály nestačí. Pokud bude produkt po dvou
sezónách vypadat nemoderně, lidé ho nebudou chtít nosit.
Proto Fjällräven při navrhování nezapomíná na nadčasovost.
4. Opravitelnost
Opotřebení a poškození k pobytu venku prostě patří. Fjällräven
si to uvědomuje a přizpůsobuje tomu své návrhy. A navíc učí
outdoorové nadšence, jak si mohou oblečení sami opravit.

1
Úřad pro statistiku práce v USA – Sledování změn v chování zákazníků při utrácení, 1Jak Amerika utrácí peníze: 100 let v životě rodinného rozpočtu, The Atlantic, 1Institut pro studium daní, Výroční
porovnání: příjmy, útraty a práce na konci 70. let 20. století a v 1. desetiletí 21. století, 2Udržitelný styl – co víte o dnešním módním průmyslu, 3McKinsey – styl, který je udržitelný – nový vzorec rychlé módy, 4Nadace
Ellen MacArthurové – Nové textilní hospodářství
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Räven Jacket z roku 1982

Christiane Dolva Törnberg, vedoucí oddělení udržitelnosti ve Fjällräven

Babiččina bunda
V roce 1982 si žena jménem Gerd Dolva koupila Fjällräven

materiálu na světě, když po roce nošení vyjde z módy? Pokud se má stát oblečením, které si chcete nechat a dlouho
nosit a možná ho i předat další generaci, potřebuje emoční
trvanlivost.
Ve Fjällräven emoční trvanlivost úzce souvisí s nadčasovostí. Navrhování opravdu nadčasových produktů
vyžaduje myšlení, které jde za hranice obvyklých parametrů
udržitelného designu, jako je výběr materiálu a výrobní
proces. To znamená, že je potřeba vyhnout se módním
trendům, neboť přestavují styl, který je populární jen po
určitou dobu. Pokud je oblečení nadčasové, stojí za to do
něj investovat: díky častému a dlouhodobému používání
vás vyjde levněji než hromada laciných kousků na jednu
nebo dvě sezóny, zároveň ale jeho hodnota vzroste, neboť
se stane součástí vzpomínek spjatých s přírodou.

Räven Jacket. Gerd bundu nosila dlouhá léta a má mnoho
vzpomínek, které se k ní vážou. Vytvořila si k ní dlouhodobý emoční vztah.
V roce 2012 tento vztah posunula dále, když bundu předala
své vnučce Christiane Dolva Törnberg, která zrovna začala
pracovat jako vedoucí oddělení udržitelnosti ve Fjällräven.
„Sama babička byla překvapená, že ji bundu bavilo nosit
tak dlouho,“ říká Christiane, „ale myslela si, že tomu tak
bylo proto, že se k ní vázalo tolik dobrých vzpomínek.“
„Nedokážu si představit, že bych se babiččiny bundy
vzdala, nejen proto, že je neuvěřitelně funkční, ale protože
je plná vzpomínek. Babička byla tak pyšná na to, že mi ji
mohla předat, takže za tento kousek rodinného dědictví
cítím zodpovědnost.“
Jaký má smysl, že je oblečení vyrobeno z nejodolnějšího

Problém

Řešení

80 %
 hlíkové stopy, kterou
u
oblečení zanechává,
vzniká při jeho výrobě

40 %

oblečení je využito zřídka
nebo nikdy a polovina skončí
na skládce za méně než

3 roky

Čím více je produkt využíván,
tím menší je dopad na životní
prostředí za jedno jeho použití/
nošení. Zdvojnásobení životnosti produktu sníží jeho dopad

o 50 %
Produkty musí být
fyzicky odolné, aby
vydržely roky
používání, a zároveň

nadčasové,

aby nevyšly z módy

Kupujte méně noste déle
6

Snažíme se nabídnout outdoorové
vybavení, které má nesrovnatelnou
kvalitu a funkčnost, a zároveň být
nejlepší v oblasti udržitelnosti.

”

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Hledání rovnováhy mezi funkčností a udržitelností
Ať už je produkt navržen tak, aby vás udržel v teple, suchu

několik kompromisů, neboť nový materiál nebyl tak odolný
nebo chladu (nebo kombinoval tyto vlastnosti), vždy vůči zašpinění a olejům. Materiál dwr bez obsahu pfc
musí být funkční. Je přitom důležité, aby byla nalezena neměl navíc tak dlouhou životnost jako materiály, které
rovnováha mezi funkčností a vlivem na životní prostředí. pfc obsahovaly. Bylo nutné, abychom zákazníky naučili, jak
Skvělým příkladem tohoto Fjällräven
si mají své oblečení impregnovat, aby
přístupu je vývoj prodyšného a neprosi zachovalo funkčnost. Fjällräven se
Proč je PFC škodlivé
mokavého materiálu Eco-Shell, který
rozhodl přistoupit na tyto kompromisy,
Existuje podezření, že PFC obsahuje
neobsahuje pfc.
aby tyto škodlivé látky již nemusely
karcinogeny, které jsou spojovány s rakovinou,
Zhruba před deseti lety byly fluorobýt používány.
poškozením ledvin a problémy s početím.
karbony (pfc) nalezeny v tělech tučňáků
V roce 2012 představil svou první
PFC jsou velmi těkavé a dokážou urazit
na Antarktidě a ledních medvědů
kolekci
Eco-Shell s impregnací bez pfc.
vzduchem i dlouhé vzdálenosti několik stovek
kilometrů dokonce až do vzdálených atmosfér.
v Arktidě. I když dlouhodobé vlivy
Každý začátek je však těžký. Výsledek
nebyly známy, objevily se názory, že
nebyl optimální, neboť impregnaVýskyt PFC v pitné vodě může ohrozit lidské zdraví – množství menší než jedna čajová
pfc ovlivňuje imunitní a hormonální
ce nefungovala tak, jak se očekávalo,
lžička dokáže kontaminovat tolik vody, kolik
systémy těla.To společnosti Fjällräven
a nezajistila svým nositelům stoprose vejde do tisícovky 50metrových plaveckých
bazénů.
stačilo k tomu, aby zakázala používání
centní sucho.
pfc u veškerých svých produktů. Toto
Tým návrhářů Fjällräven se tedy vrátil
PFC má velmi dlouhý biologický poločas
rozpadu – našemu tělu trvá více než čtyři
rozhodnutí šlo ruku v ruce s Fjällräven
k pracovním stolům a napodruhé přišel
roky, než vyplaví polovinu PFC, které máme
cílem přidat do své řady prodyšné a nes lepším řešením. Bunda Keb Eco-Shell
v našich tkáních.
promokavé shellové oblečení. Velkou
Jacket získala mnoho ocenění a nastavila
PFC nikdy nezmizí. Hromadí se v přírodě
výzvou bylo vyrobit funkční, prodyšný
nové standardy v oblasti udržitelnějšího
a je možné, že si k nám najde cestu zpátky.
Badatelé objevili tuto chemickou látku
a nepromokavý shellový materiál bez
nepromokavého oblečení. Ukázala
v odlehlých částech Arktidy, a to v půdě
použití nejlepšího dostupného voděooutdoorové komunitě, že udržitela prachu, v rybách a mase, v lidských tkáních
a v pitné vodě.
dolného, avšak toxického impregnačnost a funkčnost lze skloubit. Do roku
ního prostředku: pfc.
2015 Fjällräven vyřadil pfc impregnaci
Produktový tým začal pracovat na
z výroby všech svých stávajících produkvývoji shellového materiálu, který by byl prodyšný a nepro- tů a začal zákazníky učit, jak si mají
mokavý. Použil přitom voděodolný prostředek (dwr), který shellové oblečení impregnovat,
neobsahuje pfc. Fjällräven zkombinoval směs recyklovaného aby si zachovalo funkčnost.
a nově vyrobeného polyesteru s novou impregnací a vytvořil
tak svůj vlastní materiál Eco-Shell. Bylo však potřeba udělat
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G-1000 a Greenland Wax

Peří Fjällräven

Preferované materiály
Podle CEO agendy z roku 20195 zodpovídají materiály, se

Musí však mít požadované funkční vlastnosti a odpovídat
zamýšlenému účelu. Nemá smysl vybrat materiál se skvělým
hodnocením, když se brzy opotřebuje, protože se nehodí
na činnosti, při kterých jej zákazníci budou používat.

kterými se jednotlivé značky rozhodnou pracovat, až za dvě
třetiny jejich dopadu na vodu, energii, využití půdy, emise
a odpady. Zpráva dále říká, že přechodem z běžné bavlny
na organickou bavlnu lze ušetřit „až 90 % čisté vody a 62 %
aktuálně používané energie“. Nezáleží tedy pouze na tom,
jak věci děláte, ale také na materiálech, které používáte.
Klíčovým materiálem značky Fjällräven je G-1000. Je tu
s námi téměř od začátku. Původně se vyráběl z prodyšné,
pohodlné bavlny a odolného, lehkého polyesteru. Tento
hustě tkaný materiál se dal impregnovat a upravovat pro
různé typy počasí. Byl univerzální a měl dlouhou životnost.
A tak tomu bylo po desítky let do té doby, než se objevila
lepší alternativa – materiál G-1000 Eco.
„Některé materiály, které používáme, nemají vždy zřejmou lepší alternativu,“ vysvětluje Christiane. „Někdy však
existují alternativy, které jsou očividně lepší a udržitelnější.
Jedná se o dva materiály, organickou bavlnu a recyklovaný
polyester. Takže když přijde na udržitelnější materiály, je
pro nás G-1000 Eco prvním krokem.“
Ale jak rozhodnout, co je lepší? Fjällräven se řídí Směrnicemi
pro preferované materiály, vlákna a chemické přípravky. Tyto
nástroje nám pomáhají ohodnotit různé typy materiálů tak,
aby byly funkčnost a udržitelnost v rovnováze a my mohli
postupovat správným směrem. Materiály jsou rozděleny od
skvělých po dobré, přičemž nejhorší je kategorie ‘nevhodná
vlákna a chemikálie’, kam patří angorská vlna a pfc.
„Žádný materiál není dokonalý. Všechny mají nějaký
dopad,“ vysvětluje Christiane. „Proto jej nazýváme seznamem preferovaných materiálů a ne seznamem udržitelných
materiálů. Vždy se snažíme vybrat materiál, který je lepší
než ten předchozí.“
Preference hraje klíčovou roli. Kdykoli je to možné,
Fjällräven používá materiály se skvělým hodnocením.

Začínáme od začátku
Další součástí komplexního přístupu Fjällräven v oblasti
udržitelnosti je dohledatelnost původu. Když víte, odkud
materiál pochází, můžete jednodušeji zjistit, za jakých
podmínek byl vyroben. Jedním z našich nejúspěšnějších příběhů v oblasti dohledatelnosti – a vůbec jedním
z nejzajímavějších příběhů udržitelnosti v outdoorovém
odvětví6 – je Fjällräven Down Promise.
Před příslibem Down Promise existoval dlouhý výrobní
řetězec, takže jsme přesně nevěděli, odkud peří, které
používáme, je. Rozhodli jsme se tedy podrobněji podívat
na dodavatelský řetězec peří, abychom se ujistili, že je
o ptáky, ze kterých peří pochází, dobře postaráno. Výsledkem
několikaleté práce se stal Fjällräven Down Promise, který
je považován za nejlepší a nejtransparentnější v outdoorovém odvětví.
Příslib Fjällräven Down Promise byl představen v roce 2014
a zabývá se vším od dohledatelnosti po životní podmínky
zvířat. Fjällräven vytvořil dodavatelský řetězec s přísnými a opakovanými kontrolami
dodavatelů a subdodavatelů.
Hlavní prioritou jsou životní podmínky zvířat,
což znamená žádné
škubání za živa ani
nucené vykrmování.
Fjällräven peří je veEticky získávané peří
nejvyšší kvality.
dlejším produktem
Díky čtyřiceti letům rozsáhlých zkušeností
masného průmyslu,
se zpracováním peří se nám podařilo zavést jedinečný

Fjällräven
Down Promise

výrobní řetězec s dohledatelným původem a přísnými
požadavky a kontrolami pro všechny zúčastněné dodavatele
a subdodavatele. To znamená, že když si u nás koupíte
produkt obsahující peří, máte jistotu, že obsahuje eticky
získané peří nejvyšší kvality se 100%
dohledatelným původem.
fjallraven.com/downpromise

Global Fashion Agenda – CEO Agenda 2019, 6Four Paws – výzva Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, vedoucí oddělení udržitelnosti ve Fjällräven

Fjällräven vlna s dohledatelným původem

takže v podstatě dochází k využití „odpadového“ materiálu.
Ručíme za to, že v produktech Fjällräven je použito jen
peří prvotřídní kvality.

pomoc při zefektivnění našeho globálního dodavatelského
řetězce vlny, abychom zajistili dohledatelnost v zahraničí.
A za posledních pár let jsme se toho hodně dozvěděli
o vlně jakožto materiálu a také o tom, jak ji získat,“vysvětluje
Christiane. „Nevybrali jsme si sice nejjednodušší způsob,
abychom se toho o vlně dozvěděli více, je však naprosto
unikátní.“
A co emise? Jak Brattlandsgårdenská farma ve Švédsku,
tak farmy spolupracující se ZQ Wool jsou řízeny holisticky,
což pomáhá zlepšovat kvalitu půdy a zadržovat uhlík.
Pokud jde o stopu co2, mívají farmy na vlnu velmi nízké
hodnoty. Velkou část uhlíkové stopy představuje degradace
životního prostředí. Na běžných ovčích farmách se velká
stáda pasou na malých travnatých úsecích, což snižuje kvalitu půdy, která absorbuje méně co2,“ vysvětluje Christiane.
„Holistické řízení minimalizuje negativní stránky chovu
ovcí, neboť používá méně chemických hnojiv a pesticidů,
a zároveň zvyšuje kvalitu půdy a trávy. Ovce střídají pastviny,
což poskytuje půdě a trávě čas na regeneraci a zachycení
uhlíku. Je to součást velkého cyklu, který se snaží o opětovné
nastolení rovnováhy.“
Když už mluvíme o cyklech, Fjällräven nezahálí a posouvá
se směrem k cirkulární ekonomice, jejíž velkou součástí jsou
také životní cykly produktů (včetně odpadu).

Od peří k vlně
Dalším ve Fjällräven velmi oblíbeným
materiálem, který pochází ze zvířat, je
vlna. Podobně, jako je tomu u peří, i zde
hraje důležitou roli dohledatelnost, aby
bylo možné zajistit kontrolu životních
podmínek zvířat a vlivu produkce na
životní prostředí.
Fjällräven využil znalosti, které
získal u peří, a zahájil dvoubodový přístup
k dodavatelskému řetězci vlny. Nejprve bylo třeba najít
dodavatele, který by sdílel naše hodnoty týkající se přírody a zvířat a zároveň byl schopen dodávat požadované
množství v požadované kvalitě. Partnerem se nakonec stala
organizace ZQ Wool z Nového Zélandu.
ZQ Wool spolupracuje s farmami na Novém Zélandu
a v Austrálii, uděluje jim akreditace a zajišťuje dodavatelský
řetězec vlny, kvalitu a morální bezúhonnost. Především
však zajišťuje dobré životní podmínky zvířat a udržitelnost
v oblasti životního prostředí a hospodářství.
Druhá možnost se nacházela na dosah ruky. Fjällräven
navázal spolupráci s malou farmou nedaleko vesnice Åre
ve Švédsku, která se jmenuje Brattlandsgården. Farma je
blízko, takže ji zaměstnanci Fjällräven mohou navštěvovat,
a snadno tak ovce zkontrolovat. A nejsou to ledajaké ovce,
je to jedinečné plemeno Jämtlandské ovce.
Většina ovcí ve Švédsku se chová buď kvůli vlně, nebo
masu, nikdy ne kvůli obojímu, neboť jsou vyšlechtěny
tak, aby dodávaly nejlepší kvalitu jednoho, nebo druhého.
Jämtlandské ovce však vynikají v obou dvou oblastech. Vlna
má prvotřídní kvalitu a ovce lze ke konci života zužitkovat
na maso.
„Důležitou součástí Brattlandského pilotního projektu byla
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Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Textilní průmysl produkuje obrovské množství odpadu.
Podle osn je každou vteřinu spálen nebo vyhozen na skládku
plný nákladní vůz odpadového textilu.7 Podle hnutí Fashion
Revolution se odhaduje, že mezi lety 2015 až 2030 přibyde
cca o 60 % více textilního odpadu, tzn. že se vyhodí až 148
milionů tun oblečení ročně.8
V textilním průmyslu je odpad rozdělen na odpad před
spotřebou a po spotřebě. Jsou tady přebytky, které skončí na
podlaze v továrnách. Je tady odpad jako vedlejší produkt,
jak již bylo výše vysvětleno na příkladu masa a vlny. Je tady
neprodaný inventární odpad. A pak jsou zde zákazníci, kteří

Program OSN v oblasti životního prostředí – Zpomalování rychlé módy, 8Fashion Revolution - odpad – je „opravdu“ v módě?
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Fjällräven Re-Wool

Jämtlandské ovce

vyhazují věci, od oblečení po plastové lahve. Něčí odpad látky až o 90 %, spotřebu energie o 60 % a emise až o 40 %.5
však může pro někoho jiného být poklad.
Fjällräven často používá recyklovaný polyester ve svých
Fjällräven do svých směsí materiálu stále častěji zařazuje směsných materiálech, od G-1000 Eco po Eco-Shell.
recyklované produkty. A to nejen ty obvykle používané, jako
„Obvykle říkám, že pokud materiál lze recyklovat, pak
je recyklovaný polyester – který se
nás zajímá,“vysvětluje Christiane.
například používá při výrobě batohu
„Samozřejmě je potřeba každý maRe-Kånken. Ale také recyklovanou
teriál pečlivě prozkoumat. Některé
Posouváme se správným
vlnu, kterou ve Fjällräven označupři recyklaci potřebují tolik zdrojů, že
směrem na cestě ke globálním se to nevyplatí. Ale pokud je kvalita
jeme jako Re-Wool.
Příběh Re-Wool začal ve městě
a funkčnost dostačující a dopad na
dodávkám vlny s plně
Prato v severní Itálii. Recyklovaná
životní prostředí nízký, pak bych
dohledatelným původem
vlna pochází z různých zdrojů, ze
řekla, že recyklovaným materiálům
zbytkové vlny vznikající při výrobě
pro všechny naše produkty dáváme vždy přednost.“
svetrů, ze zbytků příze na kuželech
Fjällräven.
a odstřižků při výrobě obleků. Tato
vlna se posbírá, roztřídí podle barvy, Christiane Dolva Törnberg, vedoucí oddělení udržitelnosti ve Fjällräven
rozčeše a použije k výrobě nových
produktů.
Dalším zbytkovým materiálem vznikajícím před spotřebou
je vlna, která je vedlejším produktem masného průmyslu.
Fjällräven přišel s myšlenkou tzv. obnovené vlny. Vznikla
na základě skutečnosti, že se ve Švédsku velké množství
vlny vyhazuje – jen na farmách na ostrově Gotland skončí
v odpadu přibližně 100 tun vlny ročně. Tato vlna je dobře
dostupná, v dobré kvalitě a udržitelná. Lze ji využít mnoha
způsoby, například jako izolaci do bund nebo na výrobu
zadní stěny oceňovaného Fjällräven batohu Lappland Hike.
Fjällräven používá také recyklované materiály po spotřebě. Jedná se hlavně o recyklovaný polyester (obvykle z pet
lahví), jehož systém recyklace je dnes poměrně propracovaný.
Oceňovaný batoh Lappland
Podle CEO agendy z roku 2019 se odhaduje, že nahrazení
společnosti Fjällräven s inovativní
polyesteru recyklovaným polyesterem může snížit toxické
zadní stěnou z vlny z přebytků.

Global Fashion Agenda – CEO Agenda 2019
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Polární liška a její schopnost
přežít v extrémních a
 rktických
podmínkách udělala na
našeho zakladatele Åke
Nordina takový dojem, že
po ní pojmenoval celou svou
společnost s outdoorovým
vybavením – Fjällräven.

Noční kempování u řeky Tjäktjajåkka, Královská cesta, Švédsko

Polární liška – švédsky fjällräven

Společně jde všechno líp
Od navrhování po výrobu, od prodeje po ukončení po-

s cílem snížit dopad oděvního průmyslu na životní prostředí
a společnost.
V roce 2013 se Fjällräven stal členem asociace Fair Labor
Association (fla)10. Podobně jako sac je i fla organizací
sdružující mnoho zúčastněných stran, zaměřuje se však na
práva pracovníků a zlepšování pracovních podmínek po
celém světě. Díky ní mohl Fjällräven zlepšit svůj přístup
k etickému využívání zdrojů po celém světě.
Fjällräven podepsal také Globální pakt OSN, který pot
vrzuje partnerství mezi podnikatelskými subjekty a OSN.
Členové se zavazují řídit svůj provoz a strategie v souladu
s deseti univerzálně přijímanými principy v oblasti lidských
práv, práce, boje proti korupci a životního prostředí.

užívání – udržitelnosti můžeme dosáhnout, jen pokud
budeme spolupracovat. Fjällräven věří v týmovou práci,
od budování úzkých a dlouhodobých vztahů s dodavateli
po vzdělávání zákazníků, aby byli sami schopni pečovat
o své vybavení a opravovat je.
I když se společnost Fjällräven během let rozrostla
a začala působit i v mezinárodním prostředí, a to jak v oblasti výroby, tak prodeje, vždy dávala přednost budování
vztahů se stávajícími dodavateli a jejich vzdělávání před
hledáním nových. Podařilo se to, neboť jsme vždy vyhledávali dodavatele, kteří sdílejí stejné názory na životní
prostředí a kvalitu.

Iniciativa Arctic Fox
Naše spolupráce se neomezuje jen na dodavatele a velké
průmyslové podniky. Spolupracujeme také se zákazníky,
charitami, vědci a umělci, což jen potvrzuje naše přesvědčení,
že společně můžeme pracovat lépe.
Na začátku toho všeho stálo drobné zvířátko ze severního
Švédska, které je nositelem jména společnosti
Fjällräven. Polární liška byla – a stále je – ve
Skandinávii ohroženým druhem. Častý lov
ji přivedl na pokraj vyhynutí a na počátku
90. let do opravdové existenční krize. Tým
badatelů ze Stockholmské univerzity, vedený
profesorem Andersem Angerbjörnem, se pokoušel tuto ohroženou lištičku vrátit do
života v divočině.
A ARC
V roce 1994 se Åke Nordin, zaIV
kladatel společnosti Fjällräven,
rozhodl podpořit Angerbjörnův
výzkum a rozšířit povědomí o neutěšené situaci polárních lišek.
Dnes v divočině ve Skandinávii
žije více než 300 lišek polárních.

Spolupráce, ne konkurence
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Fjällräven nespolupracuje jen se svými dodavateli, ale také
se svou konkurencí, protože když přijde na udržitelnost,
žádná konkurence neexistuje. Společně s největšími značkami, nejen v outdoorovém průmyslu, spolupracujeme na
tom, abychom zlepšili pracovní podmínky, snížili dopad na
životní prostředí a eliminovali nekalé praktiky a korupci.
Fjällräven je členem koalice Sustainable Apparel Coalition
(sac)9, která sdružuje skupinu více než osmdesáti předních
výrobců oblečení a obuvi a nevládních organizací napříč
odvětvími. Společně sdílíme informace a nejlepší postupy

TI

Společná řeč
Společná řeč, která určuje tuto sdílenou vizi, kde je příroda
v centru veškerého dění, je nezbytná, abychom zajistili, že
vše bude efektivně směřovat ke stejnému cíli. Fjällräven
proto představil svůj Kodex chování.
Tento dokument je bez výjimek základem pro podnikání
společnosti Fjällräven. Vychází z Kodexu chování na pracovišti
organizace Fair Labor Association a zabývá se tématy, jako
jsou lidská práva, životní podmínky zvířat, ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj a protikorupční opatření.

Čím víc času trávíme
v přírodě, tím víc nám
záleží na její ochraně.

Fjällräven Classic Švédsko

   Fjällräven Classic USA

Dnes žije v divočině ve Skandinávii více než 300 polárních
lišek.
V roce 2018 jsme se ve Fjällräven rozhodli podpořit i jiné
projekty z oblasti životního prostředí. Byli jsme si vědomi
toho, že to sami dokážeme jen těžko, ale věděli jsme, že je
spousta lidí, kteří se této problematice věnují a byli jsme
v pozici, kdy jsme mohli nabídnout finanční podporu.
V roce 2019 byla představena Iniciativa Arctic Fox, která
podporuje neziskové projekty a organizace, které pomáhají chránit přírodu a umožnit více lidem zažít příjemně
strávený čas. Více informací o Iniciativě Arctic Fox a jejích
projektech najdete zde.

Událost měla velký úspěch a proměnila se v každoroční
tradici. Hlavní idea spočívala v tom, že pokud se treking
zpřístupní více lidem, více se jich bude moci přihlásit
a více jich pak bude inspirovat ostatní k pobytu v přírodě,
až nakonec vznikne celá komunita outdoorových nadšenců,
kteří si budou přírodu chtít užívat na vlastní kůži a zároveň
ji budou chránit.
Dnes se Fjällräven Classic koná na mnoha rozmanitých
místech po celém světě a přitahuje tisíce nadšených turistů,
a to začátečníků i profesionálů. Fjällräven Classic není soutěží
nebo závodem, je to příležitost poznat další dobrodruhy
a užít si pochod, na který budete celý život vzpomínat. Více
informací o Fjällräven Classic zde.
Zatímco Fjällräven Classic je o sdílení radosti z trekingu,
Fjällräven Polar je o tom, abyste se něco naučili a zažili sílu
přírody. Fjällräven Polar je 300 km dlouhé dobrodružství
s psím spřežením napříč skandinávskou Arktidou. Dostupnost je omezená a účast si zajistíte prostřednictvím soutěže,
která je stejně náročná jako arktické zimní počasí. Výsledek
vám však změní život. Smyslem této události je ukázat světu,
prostřednictvím vybrané skupiny 24–30 účastníků, že se
správným vybavením, znalostmi a pozitivním přístupem
může i v těch nejnáročnějších podmínkách obstát kdokoliv.
Je potřeba ocenit všechny stránky přírody, protože bez výzev
by nebylo odměny. Přečtěte si více o Fjällräven Polar zde.

Bez přírody nejsme nic
Z
 ákladem udržitelnosti je dlouhá životnost, a to jak fyzická, tak emoční. Pokud zákazníci dobře udělaný produkt
ocení a ztotožní se s ním, je pravděpodobné, že o něj budou
pečovat i v budoucnu. A to platí jak o produktech, tak o životním prostředí. Studie11 provedená v roce 2017 zjistila, že
děti, které si často hrají venku, si budou v dospělosti s větší
pravděpodobností přírody vážit a budou jich ochraňovat.
Navíc bylo zjištěno, že příroda nám prospívá. Studie z roku
2019, publikovaná v Nature12 zjistila, že 120 minut venku
týdně zlepšuje naše zdraví a celkovou pohodu. Až nyní věda
pomalu objevuje to, co cítíme již dlouho: že příroda není
pro přežití člověka nezbytná fyzicky, ale psychologicky.
V roce 2005 uspořádal Fjällräven svou první trekovou
událostFjällräven Classic, který svedl dohromady několik
stovek podobně smýšlejících turistů z celé země, aby se
vydali na cestu divokou přírodou severního Švédska.
Nápad se zrodil v hlavě zakladatele společnosti Fjällräven,
Åkeho Nordina. Dramatická krajina a dechberoucí panoramata švédských hor ho vždy inspirovaly a chtěl, aby tuto
krajinu objevili i ostatní, a také, což je mnohem důležitější,
aby zažili ten jedinečný pocit svobody, který lze zažít jen na
několikadenním pěším treku. Trasa Kungsleden (Královská
cesta) vede po 110 km dlouhé stezce z Nikkaluokty do Abiska.

Dobrodružství s psím spřežením Fjällräven Polar

Catherine Broom – Analýza vztahu zážitků v přírodě v dětství a přístupu a chování vůči životnímu prostředí u dospívajících,
Mathew P. White a kol. – Pobyt v přírodě v délce alespoň 120 minut týdně je spojován s dobrým zdravím a spokojeností
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Náhorní plošina Tjäktja, Královská cesta, Švédsko

Šlapeme dál
Dnes: Sortiment značky Fjällräven, jehož nedílnou součástí

a inspirace může docházet k rozvoji v rámci nezbytných
meziplanetárních mezí udržitelného rozvoje.
Neustále pracujeme na vývoji materiálů, zlepšování výrobních procesů a také na možnostech pronájmu vybavení
a dalšího vzdělávání zákazníků, aby měli k dispozici nástroje
pro péči nejen o své vybavení, ale také o okolní přírodu.
Fjällräven urazil obrovský kus cesty, avšak cíl je v nedohlednu. Ale dorazíme tam někdy? Napadlo někdy někoho
z nás pomyslet v souvislosti s udržitelností na to, že „máme
hotovo“? Nebo zde vždy bude prostor pro zlepšení. Jak řekl
Åke Nordin: „Před 50 lety jsme se vydali na cestu, která,
doufám, nikdy neskončí.“ Udržitelnost je cesta, ne cíl. Je
to cesta, po které se Fjällräven zavázal jít.

je udržitelnost, je široký – od oblečení na každý den a na
občasné výlety do přírody až po kolekci pro vysokohorskou
turistiku. V roce 2019 bylo použito na výrobu produktů 60 %
recyklovaného polyesteru a 70 % bio bavlny. Dlouhodobě
používáme výhradně impregnační přípravky bez obsahu
pfc. Veškerá vlna se získává bez použití tzv. mulesingu,
42 % má dohledatelný původ a 24 % je buď recyklovaných,
nebo pochází z přebytků*. Emise, které nelze eliminovat,
se kompenzují.
Zítra: Udržitelnost je o rovnováze. Udržitelný rozvoj lze
definovat jako plnění našich dnešních potřeb způsobem,
který neovlivní schopnost budoucích generací plnit jejich
potřeby. Fjällräven věří, že kombinací vývoje, chování
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… a v cestě za budoucími CSR cíli pokračujeme
až do roku 2025:
- 100% dohledatelnost u všech materiálů.
-  snížení spotřeby energie u všech
provozních činností o 25 %.
- snížení emisí z dopravy o 25 %.
- 100% zelená energie.
- snížení tří hlavních emisí o 30 %.
- snížení emisí u všech událostí o 30 %.

