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Udržateľnosť značky Fjällräven

“

Musí existovať
spôsob.
Zakladateľ spoločnosti Fjällräven Åke Nordin

UDRŽATEĽNOSŤ
V SPOLOČNOSTI FJÄLLRÄVEN
Dizajn pre ďalšie generácie
Ako outdoorová spoločnosť si uvedomujeme, že všetko,

čo robíme, má vplyv na svet okolo nás a ľudí a zvieratá,
ktoré ho obývajú. Preto robíme všetko pre to, aby naša
environmentálna stopa bola čo najmenšia. Pri navrhovaní, uprednostňovaní jedného
materiálu pred druhým a pri
rozhodovaní o tom, kde vyrábať naše odevy a vybavenie,
zohľadňujeme vplyv na životné
prostredie.
Ale nie je to ľahké. Vieme,
že v žiadnom prípade nie sme dokonalí. Musíme robiť
kompromisy, niekedy povedať „nie“, aj keď chceme povedať
„áno“. Urobili sme a budeme robiť chyby. Ale snažíme sa
z nich poučiť, inovujeme a prispôsobujeme sa. Nie sme
tí, ktorí zaspia na vavrínoch. Nesadneme si a nebudeme
oddychovať s myšlienkou, že to, čo robíme, je už dostatočne
dobré. Pojem „priestor na zlepšenie“ je zakotvený v každom
zamestnancovi spoločnosti Fjällräven.
Dosiahli sme však toho už dosť veľa. Náš prísľub Down
Promise týkajúci sa dobrých životných podmienok zvierat
prostredníctvom stopercentnej vysledovateľnosti existuje
od roku 2014. Od roku 2015 sme spoločnosťou, ktorá vôbec

nepoužíva pfc. Do roku 2019 bolo 61 % našich materiálov
hodnotených ako dobré a vynikajúce – hlavne preto, že sú
organické, recyklované alebo úplne vysledovateľné. Sme
členmi Asociácie pre férovú prácu (Fair Labor Association)
a neziskovej organizácie OSN
Global Compact. A, samozrejme, od roku 1960 navrhujeme
celoživotné oblečenie, čo je
najdôležitejší, ale často menej
spomínaný aspekt udržateľnosti.
Dlho nosená bunda je plná
spomienok a zároveň je lepšia pre životné prostredie.
Navrhujeme výrobky tak, aby s trochou starostlivosti od
zákazníka vydržali celý život, a dúfame, že aj niekoľko životov.
Používame materiály, ktoré sú pevné a odolné. Vytvárame
výrobky, ktoré sa dajú ľahko opraviť. A navrhujeme odevy,
ktoré nevyjdú z módy.
Riadime sa vierou nášho zakladateľa Åkeho Nordina,
ktorý povedal „musí existovať spôsob“. Zaviazali sme sa
napredovať a vyvíjať udržateľnejšie outdoorové oblečenie
a vybavenie, ktoré ľudia môžu nosiť celé generácie.
Táto tlačová správa podrobne popisuje, ako pracujeme
s udržateľnosťou v spoločnosti Fjällräven.

“

Všetko, čo robíme, má
vplyv na svet okolo nás a ľudí
a zvieratá, ktoré ho obývajú.

V roku 1960 Åke Nordin založil vo
svojej pivnici v meste Örnsköldsvik
v severnom Švédsku spoločnosť Fjällräven. Dnes je nadčasové, funkčné a
odolné outdoorové vybavenie tejto spoločnosti prítomné na celom
svete a nájdete ho vo viac ako 70 krajinách. Sortiment výrobkov
spoločnosti Fjällräven zahŕňa outdoorové oblečenie a doplnky

pre mužov a ženy, ako aj batohy, stany a spacie vaky. Spoločnosť
Fjällräven uprednostňuje zodpovedné konanie voči ľuďom, zvieratám
a prírode a podporuje a povzbudzuje verejný záujem o činnosti v
prírode. Spoločnosť je iniciátorom dvoch obľúbených outdoorových
udalostí Fjällräven Classic a Fjällräven Polar, ktoré každoročne
priťahujú tisíce účastníkov.

Fotografie výrobkov vo vysokom rozlíšení:
www.press.fjallraven.com
Pre viac informácií sa obráťte na:
Philipp Kloeters, +49 8139 8023-21
philipp.kloeters@fjallraven.se
www.fjallraven.com
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Poslaním Fjällräven je inšpirovať
ostatných k životu v súlade
s prírodou.

”

Udržiavať prírodu v podnikaní navždy
Víziou spoločnosti Fjällräven je stať sa najprémiovejšou

Tieto hodnoty riadia spoločnosť Fjällräven a udržujú
značku v úzkych a priamych rozmedziach. Udržateľnosť je
zakorenená vo všetkých troch zásadách, ktoré sú navzájom
prepletené a prepojené. Tieto výrobky s dlhou životnosťou
(Vyvíjať) umožňujú ľuďom dostať sa do prírody (Inšpirovať) a pri dlhšom čase strávenom vonku budú s väčšou
pravdepodobnosťou chrániť životné prostredie (Konať).
Všetko sa začína výbavou – bundy, nohavice, svetre, tričká
a batohy – tak to je ten začiatok udržateľného dizajnu.

a najudržateľnejšou globálnou outdoorovou značkou na
svete. Len zo zdravého prírodného prostredia môžeme
získavať materiály a nadšenci outdoorových aktivít si ho
môžu užívať a skúmať. To sa spája s poslaním spoločnosti
Fjällräven inšpirovať svet, aby kráčal s prírodou. Fjällräven
má tri hlavné zásady:
•

vyvíjať odolné, funkčné a nadčasové vonkajšie vyba-

•

konať zodpovedne voči prírode, ľuďom a zvieratám;

•

venie, ktoré vydrží celé generácie;

inšpirovať a povzbudzovať ľudí, aby objavovali život vonku a chránili ho.

Prísľub
Príroda navždy
Vonkajšie vybavenie
a spomienky, ktoré
vydržia celé generácie.

Vízia
Najprémiovejšia
a najudržateľnejšia
globálna outdoorová
značka.

Misia
Inšpirovať svet
kráčať s prírodou.
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Dizajn na celý život
Spoločnosť Fjällräven bola založená v roku 1960. Ľudia

ani nezmienime. Je to spôsob myslenia, ktorý je prítomný
od začiatku, a riadi všetko, čo značka robí.
Ako však vlastne vytvoriť produkt, ktorý vydrží? V spoločnosti Fjällräven pri navrhovaní uplatňujeme štyri
kľúčové princípy.

vtedy nemali veľa búnd, nohavíc, svetrov ani košieľ. Každá
položka musela byť multifunkčná a vyhovovať danému
účelu. Bez ohľadu na to, kam sa pozriete, od USA a Spojeného kráľovstva po Nemecko a Škandináviu, spotrebiteľské výdavky na oblečenie klesli za posledné polstoročie
z približne 10 % príjmu domácnosti na menej ako 5 %1.
Odvtedy sa počet odevov, ktoré si zákazníci kupujú, neustále zvyšuje. V 30. rokoch minulého storočia mali ženy
približne 9 odevov. V súčasnosti ich majú najmenej 302.
A táto márnotratnosť, čo sa týka oblečenia, sa od prelomu
tisícročí rapídne zvýšila. V rokoch 2000 až 2014 sa výroba
odevov zdvojnásobila a spotrebitelia si každý rok kúpili
v priemere o 60 % viac kusov oblečenia3.
Hoci každý kupuje viac, nenecháva si viac. Pred dvomi
generáciami si ľudia kupovali veci, aby vydržali. V dnešnej
dobe si veľa ľudí kupuje najmä „rýchlu módu“, ktorá je momentálne moderná, ale o pár mesiacov už nebude v móde,
takže nemusí dlho vydržať. Analýza iniciatívy Circular
Fibres ukazuje, že globálne využitie odevov – priemerný
počet nosení oblečenia dovtedy, kým zapadne v skrini
prachom – za 15 rokov poklesol o 36 %4.
Vzťah ľudí k oblečeniu zmenilo to, že výroba odevov veľmi
zlacnela a náš čoraz viac prepojený svet umožňuje výrazné
zrýchlenie času výroby a prepravy. Ľudia už „neinvestujú“ do
oblečenia, čo znamená, že s ním nemajú skutočné spojenie,
alebo, ako rád hovorí Fjällräven, neexistuje „emocionálna
trvanlivosť“. Jedným z najviac nedocenených, ale najdôležitejších aspektov udržateľnosti je dlhovekosť.
Najlepšie výrobky sú tie, ktoré dlho vydržia. V spoločnosti
Fjällräven je táto myšlienka taká zakorenená, že sa o nej často

Filozofia
dizajnu
Vysoká funkčnosť, nízky dopad
1. Funkčnosť
Na čo budú ľudia produkt používať? Či už ide o treking
na dlhé vzdialenosti, horolezectvo alebo každodenné mestské
použitie, existuje dôvod, prečo spoločnosť Fjällräven umiestnila práve také vrecko práve na to miesto a tvaruje bundu
práve tak, ako to urobila. Ak je produkt skutočne
funkčný, osvedčí sa znova a znova.
2. Fyzická odolnosť
Výrobky by mali vydržať. Je to jednoduché. Materiály sa
vyberajú pre ich schopnosť vydržať náročnosť trasy. Aj života.
Spoločnosť Fjällräven musí zároveň vyvážiť funkčnosť
a účinnosť materiálu s vplyvom na životné prostredie.
3. Emocionálna trvanlivosť
Nestačí, aby materiály vydržali dlho. Ak bude
výrobok po dvoch sezónach vyzerať nemoderne, ľudia ho
nebudú chcieť nosiť. Spoločnosť Fjällräven teda navrhuje svoje
výrobky s ohľadom na nadčasovosť.
4. Opraviteľnosť
Opotrebovanie je súčasťou života vonku.
Spoločnosť Fjällräven s tým počíta a navrhuje s ohľadom naň.
A navyše, značka vychováva outdoorových nadšencov
aj v tom, ako si odevy opravovať.

1
Štatistický úrad práce USA – sledovanie zmien v návykoch výdajov spotrebiteľov, 1Ako Amerika utráca peniaze: 100 rokov života rodinného rozpočtu, Atlantik, 1Inštitút pre fiškálne štúdie, jubileá
v porovnaní: príjmy, výdavky a práca na konci 70. rokov 20. storočia a začiatkom 10. rokov 21. storočia, 2Udržte si svoj štýl – čo neviete o dnešnom módnom odvetví, 3McKinsey – udržateľný štýl – nové zloženie
rýchlej módy, 4Nadácia Ellen MacArthur – nová textilná ekonomika
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Bunda Räven z roku 1982

Christiane Dolva Törnberg, vedúca oddelenia udržateľnosti v spoločnosti Fjällräven

Bunda Grandma Jacket
V roku 1982 si Gerd Dolva kúpila bundu značky Fjällräven

na svete, ak už rok po zakúpení vyjde z módy? Potrebuje aj
emocionálnu trvanlivosť, aby sa stal odevom, ktorý si chcete
dlho uchovať a používať a možno odovzdať ďalšej generácii.
Emocionálna trvanlivosť sa v spoločnosti Fjällräven
zameriava na nadčasovosť. Dizajn skutočne nadčasového
produktu si vyžaduje premýšľanie nad rámec obvyklých
parametrov udržateľného dizajnu, ako sú výber materiálov a výrobné procesy. Znamená to vyhýbať sa módnym
trendom, pretože podľa definície predstavujú štýl, ktorý
je populárny v konkrétnom čase. Ak je kúsok nadčasový,
oplatí sa investovať, pretože v priebehu svojej životnosti
sa nosením až do opotrebovania stáva nielen „lacnejším“
(cenou za použitie), ale aj skutočne rastie jeho hodnota,
pretože sa stáva súčasťou spomienok získaných v prírode.

Räven. Gerd si z roka na rok počas jej nosenia vytvorila veľa
spomienok a získala k nej skutočne citový vzťah.
Tento vzťah sa presunul na ďalšiu generáciu v roku 2012,
keď Gerd dala svoju bundu svojej vnučke Christiane Dolve
Törnbergovej, ktorá práve začala pracovať ako vedúca oddelenia udržateľnosti v spoločnosti Fjällräven.
„Moja stará mama bola prekvapená, že sa jej bunda
neprestala páčiť,“ hovorí Christiane, „ale myslela si, že
to bolo preto, lebo ju nosila tak dlho a mala na ňu toľko
dobrých spomienok.“
„Je pre mňa nepredstaviteľné, že by som sa bundy mojej
starej mamy zbavila. Nielen preto, že je neuveriteľne funk
čná, ale aj kvôli nostalgickej hodnote, ktorá v nej stále žije.
Bola taká hrdá, keď mi ju odovzdávala, že mám pocit, že
som zodpovedná za kúsok nášho dedičstva.“
Na čo je dobrý odev vyrobený z fyzicky najodolnejšej textílie

Problém

Riešenie
Čím viac sa výrobok používa, tým
nižšie sú environmentálne náklady
na jedno použitie. Zdvojnásobením
životnosti produktu sa zníži jeho
dopad na životné prostredie o

80 %

50 %

uhlíkovej stopy
z oblečenia vznikne
počas výroby

40 %

oblečenia jedného človeka sa
nosí len zriedka alebo nikdy
a polovica končí na skládke
za menej ako

3 roky

Výrobky musia byť fyzicky
odolné, aby vydržali roky
používania, ale musia
byť tiež

nadčasové,

aby sa zabránilo nemodernosti

Kúpte si menej noste dlhšie
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Snažíme sa ponúkať vonkajšie
vybavenie bezkonkurenčnej kvality
a funkčnosti, pričom vedieme
v trvalej udržateľnosti.

”

Bunda Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Bunda Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Vyváženie funkčnosti s udržateľnosťou
Či už je produkt navrhnutý tak, aby vás udržiaval v teple, kompromisov. Nový materiál bol menej odolný voči špine
suchu alebo v chlade, alebo vo všetkých naraz, aby to zvlá- a oleju. A dwr bez obsahu pfc nevydržal tak dlho ako
dol, musí byť funkčný. Musí sa však nájsť rovnováha medzi materiály obsahujúce pfc. Zákazníci by sa museli naučiť,
funkčnosťou a vplyvom na životné prostredie. Dokonalým ako opätovne impregnovať svoje odevy, aby si zachovali
príkladom prístupu spoločnosti Fjällfunkčnosť. Spoločnosť Fjällräven sa
räven je vývoj priedušnej vodovzdornej
rozhodla, že ide o kompromisy, ktoré
Prečo sú PFC zlé
tkaniny Eco-Shell bez obsahu pfc.
je ochotná urobiť, s cieľom postupne
PFC sú pravdepodobne ľudské karcinoPred desiatimi rokmi sa perfluovylúčiť tieto škodlivé látky.
gény, ktoré súvisia s rakovinou, poškodením
rokarbóny (pfc) našli v organizmoch
V roku 2012 uviedla na trh svoju
obličiek a reprodukčnými problémami.
antarktických tučniakov a polárnych
prvú kolekciu Eco-Shell s použitím imPFC sú veľmi prchavé látky a môžu sa šíriť
medveďov. Aj keď dlhodobé účinky
pregnácie bez obsahu pfc. Ale rovnako
vzduchom na dlhé vzdialenosti až niekoľko
stoviek kilometrov a dokonca aj do vzdialeneboli známe, existujú náznaky, že pfc
ako pri mnohých prvých pokusoch,
ných atmosfér.
ovplyvňujú imunitný a hormonálny
výsledok nebol dokonalý. Impregnácia
PFC predstavujú riziko pre ľudské zdravie,
systém tela. To spoločnosti Fjällräven
nefungovala tak dobre, ako sa očakáak sa hromadia v pitnej vode v minimálnom
stačilo, aby sa rozhodla zakázať použitie
valo, a odevy nedokázali udržať ľudí
množstve ako jedna časť na bilión – čo je
ekvivalent menej ako jednej čajovej lyžičky vo
pfc vo všetkých svojich výrobkoch.
úplne v suchu.
vode z 1 000 olympijských bazénov.
Toto rozhodnutie prišlo v čase, keď sa
Dizajnérsky tím spoločnosti FjälPFC majú veľmi dlhý biologický polčas
spoločnosť Fjällräven rozhodla pridať
lräven začal znova úplne od začiatku
rozpadu – konkrétne trvá našim telám viac
do svojho sortimentu priedušné neprea do druhého kola sa vrátil silnejší. Bunako štyri roky, kým vyplavia polovicu PFC,
ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v našich
mokavé oblečenie. Výzvou bolo vyroda Keb Eco-Shell Jacket získala množtkanivách.
biť funkčnú priedušnú nepremokavú
stvo ocenení a nastavila nový štandard
PFC prakticky nikdy nezmiznú, hromadia
tkaninu bez najlepšieho vodovzdorv oblasti udržateľnejších nepremosa v prírode a nakoniec si k nám nájdu cestu
ného, ale toxického impregnačného
kavých odevov. Ukázala outdoorovej
späť. Vedci našli túto chemikáliu v odľahlých
častiach Arktídy, v pôde a prachu, v rybách
prostriedku: pfc.
komunite, že môžete spojiť udržateľnosť
a mäse, v ľudskom tkanive a v pitnej vode.
Produktový tím začal pracovať na
s funkčnosťou. Do roku 2015 spoločnosť
vývoji vrchného materiálu, ktorý by bol
Fjällräven postupne ukončila impregpriedušný a vodotesný, a použil odolnú vodu odpudzujúcu náciu pomocou pfc pri všetkých
úpravu (dwr), ktorá neobsahovala pfc. Pomocou zmesi svojich existujúcich výrobkoch
recyklovaného a čerstvého polyesteru a novej impregnačnej a učila svojich zákazníkov, ako
úpravy dokázala spoločnosť Fjällräven vytvoriť svoj vlastný opätovne impregnovať vetrovky,
materiál Eco-Shell. Bolo však potrebné urobiť niekoľko aby si zachovali svoju funkčnosť.
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G-1000 a vosk Greenland

Páperie Fjällräven

Preferencia materiálu
Podľa programu generálneho riaditeľa na rok 20195 sú

Kľúčovým kritériom je voľba preferovaných materiálov.
Vždy, keď je to možné, Fjällräven používa materiály
s vynikajúcim hodnotením, ale musia spĺňať aj požiadavku
funkčnosti a účelnosti. Nemá zmysel vyberať materiály
s vynikajúcim hodnotením, ak sa opotrebujú, lebo nie sú
vhodné na spôsob použitia, aký si zvolí zákazník.

materiály, s ktorými sa značka rozhodne pracovať, zodpovedné až za dve tretiny jej vplyvu z hľadiska vody, energie,
využívania pôdy, emisií a odpadu. V tej istej správe sa ďalej
uvádza, že výmena konvenčnej bavlny za organickú bavlnu
môže ušetriť „až 90 % pitnej vody a 62 % energie, ktorá sa v
súčasnosti používa“. Stručne povedané, nejde len o to, ako
robíte veci, ale aj o to, s akými materiálmi.
Základným materiálom spoločnosti Fjällräven je tkanina
G-1000. A to skoro od začiatku. Pôvodne bola vyrobená
z priedušnej a pohodlnej bavlny s odolným a ľahkým polyesterom. Táto husto tkaná látka sa potom dala navoskovať
a upraviť pre rôzne poveternostné situácie. Bola dlhotrvajúca
a všestranná. A nezmenila sa celé desaťročia. Kým neprišla
lepšia možnosť, inovatívny materiál G-1000 Eco.
„Niektoré materiály, ktoré používame, nemajú vždy
zjavnú lepšiu alternatívu,“ vysvetľuje Christiane. „Niekedy však existujú alternatívy, ktoré sú jednoznačne lepšie
a udržateľnejšie. Organická bavlna a recyklovaný polyester
sú dva z týchto materiálov. Takže pre nás je G-1000 Eco
„krokom vpred“, pokiaľ ide o udržateľnejšie materiály.“
Ako sa však rozhodnete, čo je lepšie? Spoločnosť Fjällräven používa Zoznam preferovaných materiálov a vlákien
a usmernenie pre chemické látky. Tieto pokyny pomáhajú
triediť rôzne druhy materiálov s ohľadom na vyváženosť
funkčnosti a udržateľnosti, aby mohli pokračovať správnym
smerom. Materiály sú odstupňované od vynikajúcich po
dobré. V spodnej časti je vyhradená kategória pre „nepoužívané vlákna a chemikálie“, ako je angorská vlna a pfc.
„Žiadny materiál nie je dokonalý. Všetky majú určité
vplyvy,“ vysvetľuje Christiane. „Preto to voláme zoznam
našich preferovaných materiálov a nie zoznam udržateľných
materiálov. Volíme materiály, ktoré sú lepšie, ako tie, ktoré
sme používali predtým.“

Začíname od úplného začiatku
Ďalšou súčasťou prístupu spoločnosti Fjällräven k celkovému pohľadu na udržateľnosť je vysledovateľnosť.
Ak viete, odkiaľ materiál pochádza, ľahšie zistíte, v akých
podmienkach bol vyrobený. Jedným z najväčších úspechov
spoločnosti v oblasti vysledovateľnosti – v skutočnosti jedným z najlepších príbehov o udržateľnosti v outdoorovom
odvetví6 – je prísľub Down Promise spoločnosti Fjällräven.
Pred implementáciou prísľubu Down Promise dlhé
reťazce výroby spôsobili, že spoločnosť Fjällräven presne
nevedela, odkiaľ pochádza páperie, ktoré používa. Spoločnosť
Fjällräven sa rozhodla bližšie preskúmať svoj dodávateľský
reťazec smerom k zdroju, aby sa zabezpečilo, že sa vtáctvu
pri zdroji nespôsobí žiadna ujma. Po rokoch práce bol
výsledkom prísľub Down Promise spoločnosti Fjällräven,
ktorý je považovaný za najlepší a najtransparentnejší
v outdoorovom odvetví.
Prísľub Down Promise spoločnosti Fjällräven, ktorý bol
predstavený v roku 2014,
pokrýva všetko od vysledovateľnosti po dobré
Prísľub
životné podmienky
Down Promise
zvierat. Spoločnosť
spoločnosti
Fjällräven vytvoriFjällräven
Eticky vyprodukované prémiové
la výrobný reťazec
páperie najvyššej kvality.
s prísnou a opakoVďaka našim 40 rokom rozsiahlych skúseností s prácou

s páperím sa nám podarilo vytvoriť jedinečný vysledovateľný
reťazec výroby s prísnymi kritériami a kontrolami, ktoré vykonávame u všetkých zúčastnených dodávateľov a subdodávateľov.
To znamená, že keď si u nás zakúpite páperový výrobok,
môžeme vám zaručiť, že obsahuje 100 % vysledovateľného,
eticky vyrobeného páperia najvyššej kvality.

Globálny program v oblasti módy – program generálneho riaditeľa na rok 2019, 6Four Paws – výzva Cruelty Free Down Challenge (Páperie bez krutosti)
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fjallraven.com/downpromise

Christiane Dolva Törnberg, vedúca oddelenia udržateľnosti v spoločnosti Fjällräven

Vysledovateľná vlna Fjällräven

vanou kontrolou svojich dodávateľov a subdodávateľov.
Najvyššou prioritou je pohoda vtákov, čo znamená žiadne
trhanie peria zaživa a násilné kŕmenie. V skutočnosti je
páperie Fjällräven vedľajším produktom mäsového priemyslu, takže veľmi dobre využíva „odpadový“ materiál. Pri
všetkých výrobkoch sa zaručuje iba páperie najvyššej kvality.

„Veľkou súčasťou pilotného projektu Brattlands bolo
usmerniť náš globálny dodávateľský reťazec vlny tak, aby
sme zaistili plošnú vysledovateľnosť. A za posledných pár
rokov sme sa veľa naučili o vlne ako materiáli a o tom, ako
ho získavať,“ vysvetľuje Christiane. „Nešli sme najľahšou
cestou, aby sme sa dozvedeli viac o vlne. Je to však naozaj
jedinečné.“
Ale čo emisie? Farma Brattlandsgården vo Švédsku aj
farmy pracujúce so spoločnosťou ZQ Wool sú spravované
holisticky, čo pomáha zlepšovať kvalitu pôdy a zachytávať
uhlík.
„Chov na vlnu často nedosahuje dobré výsledky, pokiaľ
ide o uhlíkovú stopu. Veľká časť stopy pochádza z degradácie životného prostredia. Bežný chov oviec zahŕňa veľké
stáda intenzívne sa pasúce na malých plochách trávy. Takto
degradovaná pôda absorbuje menej CO2,“ vysvetľuje Christiane. „Holistické hospodárenie na druhej strane nielenže
minimalizuje negatívne stránky chovu oviec používaním
menšieho množstva chemických hnojív a pesticídov, ale
tiež zlepšuje kvalitu trávy a pôdy. Ovce sa často pohybujú
okolo, aby mali tráva a pôda možnosť regenerácie a uhlík
sa zachytáva v pôde a tráve. Všetko je súčasťou veľkého
cyklu, ktorý sa snaží nastoliť rovnováhu.“
Keď už hovoríme o cykloch, spoločnosť Fjällräven smeruje
k obehovejšej ekonomike a cykly odpadu sú jej súčasťou.

Od páperia k vlne
Vlna je ďalším materiálom pochádzajúcim zo zvierat, ktorý spoločnosť
Fjällräven obzvlášť obľubuje. Rovnako
ako pri páperí je vysledovateľnosť
dôležitým aspektom na zabezpečenie
kontroly dobrých životných podmienok zvierat a vplyvov na životné
prostredie.
Spoločnosť Fjällräven využila to, čo vedela o páperí,
a začala používať dvojitý prístup k svojmu dodávateľskému
reťazcu vlny. Prvým bolo hľadať dodávateľa, ktorý by zdieľal
jej hodnoty, pokiaľ ide o prírodu a zvieratá, ale ktorý by
mohol dodať požadované objemy a kvalitu. Výsledným
partnerom bola novozélandská spoločnosť ZQ Wool.
Spoločnosť ZQ Wool akredituje a spolupracuje s farmami
na Novom Zélande a v Austrálii a zaisťuje dodávku, kvalitu
a integritu vlny. Ale predovšetkým zaisťuje dobré životné
podmienky zvierat a environmentálnu a ekonomickú
udržateľnosť.
Druhou možnosťou bolo zapojenie oveľa väčšieho počtu
rúk. Spoločnosť Fjällräven uzavrela partnerstvo s malou
farmou neďaleko švédskeho Åre s názvom Brattlandsgården.
Farma je dosť blízko na to, aby ju mohli navštíviť zamestnanci
spoločnosti Fjällräven a skontrolovať ovce. Tieto ovce sú
z jedinečného plemena, ktoré sa volá Jämtlands.
Väčšina oviec vo Švédsku sa chová buď na vlnu, alebo
na mäso, nie oboje. Je to tak preto, lebo sú chované pre
optimálnu kvalitu jedného alebo druhého. Ovce Jämtlands
predstavujú jedinečné spojenie týchto dvoch možností.
Vlna je jemnej kvality a ovce sa na konci svojho života
môžu stále použiť na mäso.
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Čo odíde, to sa vráti
V odevnom priemysle vzniká obrovské množstvo odpadu.
Podľa osn sa textilný odpad spaľuje alebo ukladá na skládky
každú jednu sekundu7, zatiaľ čo neziskové globálne hnutie
Fashion Revolution uvádza odhad, že „textilný odpad sa
v rokoch 2015 až 2030 zvýši asi o 60 %, a spolu s ďalšími
57 miliónmi ton odpadu ročne vyprodukuje spolu 148
miliónov ton ročne“8.
V odevnom priemysle sa odpad delí na odpad pred
spotrebiteľom a po spotrebiteľovi. Existuje nadbytočný
odpad z výrobných hál. Existuje odpad využitý ako vedľajší
produkt, ako pri mäse a vlne, čo je vysvetlené vyššie. Ďalej
existuje odpad z nepredaných zásob. A potom sú tu spo

Environmentálny program OSN – Zabrzdenie rýchlej módy, 8Módna revolúcia – Odpad – Je to „skutočne“ v móde?
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Re-Wool Fjällräven

Ovce Jämtlands

trebitelia, ktorí vyhadzujú veci, od oblečenia až po plastové náprotivkom môže znížiť toxické látky až o 90 %, spotrebu
fľaše. Odpad jednej osoby však môže byť pokladom pre energie o 60 % a emisie až o 40 %5.
druhú osobu.
Spoločnosť Fjällräven používa
Spoločnosť Fjällräven začleňuje
vo svojich materiálových zmesiach
do svojej zmesi látok čoraz viac
veľa recyklovaného polyesteru, od
recyklovaných výrobkov. A nie- Na ceste sa posúvame správnym G-1000 Eco po Eco-Shell.
len tie zrejmé, ako je recyklovaný smerom k úplne vysledovateľnej
„Zvyčajne hovorím, že ak o mapolyester – používaný napríklad na
teriáli vieme, že je recyklovateľný,
globálnej dodávke vlny
výrobu Re-Kånken. Ale aj recykzaujíma nás to,“ hovorí Christiane.
pre všetky výrobky Fjällräven. „Samozrejme, musíte si každý
lovanú vlnu, ktorá sa v spoločnosti
Fjällräven nazýva Re-Wool.
materiál dôkladne naštudovať.
Christiane Dolva Törnberg, vedúca oddelenia udržateľnosti
v spoločnosti Fjällräven
Príbeh Re-Wool sa začína v seNiektoré vyžadujú na recykláciu
vernom Taliansku v Prate. Recyklovaná vlna pochádza toľko zdrojov, že sa to naozaj neoplatí. Ale keď je kvalita
z rôznych zdrojov, od zvyškov vlny zo svetrov, zvyškov a funkčnosť dostatočne dobrá a vplyv je naozaj malý, povedala
priadze, ktoré sú stále na cievkach, a dokonca aj z odstrižov by som, že vždy uprednostňujeme recyklované materiály.“
z oblekov. Všetko sa zhromaždí, farebne triedi a roztrhá
na malé kúsky, a potom transformuje na nové produkty.
Ďalším zvyškom pred spotrebiteľom je vlna, ktorá je
vedľajším produktom mäsového priemyslu. Myšlienka toho,
čo spoločnosť Fjällräven nazýva Recovered Wool, vznikla zo
skutočnosti, že vo Švédsku sa vyhadzuje veľké množstvo
vlny – zhruba 100 ton vlny ide do odpadu len z fariem
na ostrove Gotland. Vlna bola ľahko dostupná, kvalitná
a udržateľná. Má rôzne využitie, vrátane izolácie vnútri
búnd alebo dokonca vytvorenia inovovanej zadnej strany
pre ocenený batoh Lappland Hike od spoločnosti Fjällräven.
Spoločnosť Fjällräven používa aj spotrebiteľské recyklované materiály, pričom objemovo najväčším je recyklovaný
polyester. Systémy na recykláciu polyesteru po spotrebiteľovi
– zvyčajne z plastových fliaš – sú v súčasnosti dosť vyspelé.
Ocenený batoh Fjällräven Lappland
Podľa programu generálneho riaditeľa na rok 2019 sa
Hike s inovatívnym chrbtom vyrobeným
odhaduje, že nahradenie polyesteru jeho recyklovaným
z recyklovanej vlny.

Globálny program v oblasti módy – program generálneho riaditeľa na rok 2019
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Polárna líška a jej schopnosť prežiť v extrémnom
arktickom podnebí fascinovala nášho zakladateľa
Åkeho Nordina natoľko,
že svoju spoločnosť pre
outdoorové vybavenie
pomenoval jej švédskym
názvom – fjällräven.

Nočný tábor pri rieke Tjäktjajåkka, Kráľovská cesta, Švédsko

Polárna líška – menovec spoločnosti Fjällräven

Lepšie spolu
Od návrhu, výroby, predaja až po koniec používania je

na znižovaní environmentálnych a sociálnych vplyvov
odevného priemyslu.
V roku 2013 sa spoločnosť Fjällräven stala členom združenia Asociácia pre férovú prácu (Fair Labour Association,
fla)10. Rovnako ako sac, aj fla je organizácia s mnohými
zúčastnenými stranami, ale zameriava sa na podporu práv
pracovníkov a zlepšenie pracovných podmienok na celom
svete. Umožnila spoločnosti Fjällräven vylepšiť jej prístup
k etickému zabezpečovaniu zdrojov na celom svete.
Spoločnosť Fjällräven sa stala členom neziskovej organizácie OSN Global Compact, ktorá predstavuje partnerstvo
medzi podnikmi a Organizáciou Spojených národov. Členovia sa zaviazali zosúladiť svoje operácie a stratégie s 10
všeobecne prijatými zásadami týkajúcimi sa ľudských práv,
práce, boja proti korupcii a ochrany životného prostredia.

udržateľnosť dosiahnutá iba vďaka spolupráci. Spoločnosť
Fjällräven verí v tímové úsilie, od vytvárania úzkych a trvalých vzťahov s dodávateľmi až po vzdelávanie zákazníkov
v oblasti opravy a starostlivosti o ich vybavenie.
Keď sa spoločnosť Fjällräven v priebehu rokov rozrastala
a stala sa medzinárodnou, čo sa týka výroby aj predaja,
snažila sa udržiavať vzťahy a pracovať na vzdelávaní svojich
existujúcich dodávateľov, a nie na tom, aby neustále hľadala
nových. Dosiahla to vďaka tomu, že vždy hľadala dodávateľov,
ktorí zdieľajú jej názory na životné prostredie a kvalitu.

Spoločný jazyk
Spoločný jazyk, ktorý definuje spoločnú víziu prírody ako
centra všetkého, je nevyhnutný na ceste k rovnakému cieľu
racionálnym spôsobom. A tu prichádzajú do hry Zásady
správania spoločnosti Fjällräven.
Tento dokument je základom spôsobu podnikania
spoločnosti Fjällräven a je nekompromisný. Je založený na
Zásadách správania sa na pracovisku Asociácie pre férovú prácu
(Fair Labor Association) a týka sa ľudských práv, dobrých
životných podmienok zvierat, ochrany životného prostredia,
udržateľného rozvoja a boja proti korupcii.

Iniciatíva Arctic Fox

Spolupráca, nie súťaž
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Koalícia pre udržateľné oblečenie (Sustainable Apparel Coalition), 10Asociácia pre férovú prácu (Fair Labour Association)
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AT I V E

Spoločnosť Fjällräven nespolupracuje iba so svojimi dodávateľmi. Spolupracuje tiež s konkurenciou, pretože pokiaľ ide
o udržateľnosť, neexistuje konkurencia. Niektoré z najväčších
mien v outdoorovom odvetví i mimo neho spolupracujú
ako tím na zlepšovaní pracovných podmienok, znižovaní
vplyvov na životné prostredie a odstraňovaní nesprávnych
praktík a korupcie.
Spoločnosť Fjällräven je súčasťou Koalície pre udržateľné
oblečenie (Sustainable Apparel Coalition, sac)9, odvetvovej
skupiny viac ako 80 popredných spoločností pôsobiacich
v oblasti odevov a obuvi a neziskových organizácií. Spoločne
zdieľa informácie a osvedčené postupy s cieľom pracovať

TI

Spolupráca presahuje rámec dodávateľov a veľkých hráčov
v odvetví. Spoločnosť Fjällräven tiež spolupracuje so svo
jimi zákazníkmi, charitatívnymi organizáciami, vedcami
a umelcami a opätovne potvrdzuje svoju vieru v to, že nám
je spolu skutočne lepšie.
Všetko to začalo maličkým zvieratkom zo
severu Švédska, ktoré je menovcom spoločnosti Fjällräven. Polárna líška bola a stále je
v Škandinávii ohrozeným živočíchom. Bola
lovená až na pokraj vyhynutia a začiatkom
90. rokov sa nachádzala na hranici prežitia.
Tím vedcov na Štokholmskej univerzite pod
vedením profesora Andersa Angerbjörna sa
snažil pomôcť tejto pokornej líštičke
OX I N I
F
znovu sa usadiť vo voľnej prírode.
V roku 1994 sa zakladateľ spoločnosti Fjällräven, Åke Nordin,
rozhodol podporiť Angerbjörnov
výskum a šíriť povedomie o bezútešnom stave polárnej líšky. Keď

Čím viac času trávime
v prírode, tým viac nám
záleží na jej ochrane.

Fjällräven Classic Sweden

   Fjällräven Classic USA

sa rýchlo presunieme vpred, v súčasnosti v Škandinávii vo
voľnej prírode žije viac ako 300 polárnych líšok.
V roku 2018 chcela spoločnosť Fjällräven rozšíriť svoju
podporu nad rámec polárnych líšok aj na ďalšie environmentálne problémy. Nikto by to nedokázal sám, ale bolo
jasné, že sú aj ďalší, ktorí robia svoju prácu, a spoločnosť
Fjällräven bola v pozícii, aby mohla finančne pomôcť.
V roku 2019 teda spustila iniciatívu Arctic Fox, ktorá podporuje neziskové projekty a organizácie, ktoré pomáhajú
chrániť prírodu alebo umožňujú ľuďom tráviť viac času tým,
že si ju užívajú. Viac informácií o iniciatíve Arctic Fox a jej
projektoch nájdete tu.

Akcia mala úspech a zasadila semienko. Spoločnosť
Fjällräven bola presvedčená, že ak by sprístupnili treking
ľuďom, pripojili by sa viacerí a inšpirovali by ostatných,
aby ich nasledovali, až by nakoniec vznikla celá komunita
„trekerov“, ktorá by sa venovala nielen outdoorovému
životu, ale aj jeho ochrane.
V súčasnosti sa podujatia Fjällräven Classic konajú na
rôznych miestach na celom svete a spoločne priťahujú tisíce
nadšených chodcov, začiatočníkov aj expertov. Fjällräven
Classic nie je súťaž, ani preteky. Je to šanca stretnúť sa
s ostatnými turistami a užiť si turistiku na celý život. Viac
informácií o podujatí Fjällräven Classic sa dozviete tu.
Zatiaľ čo pri podujatí Fjällräven Classic ide o zdieľanie
jednoduchého potešenia z turistiky, podujatie Fjällräven
Polar sa týka vzdelávania a spoznávania sily prírody. Podu
jatie Fjällräven Polar je 300 km dlhé dobrodružstvo so psím
záprahom v škandinávskej Arktíde. Dostupnosť je obmedzená
a prístup je možný iba prostredníctvom súťaže. A súťaž je
rovnako tvrdá ako arktické zimné počasie, ale účasť v nej
vám zmení život. Toto podujatie je zamerané na to, aby
sme prostredníctvom vybranej skupiny 24 – 30 účastníkov
ukázali svetu, že so správnym vybavením a vedomosťami
a pozitívnym prístupom môže každý prežiť aj to najťažšie
prostredie vonku. Ide o ocenenie všetkých stránok prírody,
pretože bez problémov by ste nemali odmenu. Viac informácií o podujatí tu.

Bez prírody nie sme nič
V jadre udržateľnosti je myšlienka dlhovekosti, fyzickej aj
emočnej. Ak si zákazník vytvorí vzťah s kvalitným výrobkom
a bude si ho vážiť, je pravdepodobnejšie, že sa oň postará
a použije ho aj v budúcnosti. A to platí pri výrobkoch aj pri
prírodnom prostredí. Štúdia z roku 2017 11 zistila, že deti,
ktoré sa hrajú vonku, budú s väčšou pravdepodobnosťou
chrániť a brániť prírodu, keď budú dospelé. A okrem toho
sa dokázalo, že pobyt v prírode nám prospieva. Štúdia
zverejnená v Nature12 z roku 2019 zistila, že 120 minút
týždenne vonku zlepšuje naše zdravie a pohodu. Veda iba
teraz dobieha niečo, čo sme už všetci dlho cítili: príroda
nie je nevyhnutná len pre naše fyzično, pre prežitie ľudí je
nevyhnutná aj psychologicky.
V roku 2005 spoločnosť Fjällräven usporiadala svoje prvé
trekingové podujatie: Fjällräven Classic spojilo niekoľko
stoviek rovnako zmýšľajúcich turistov z celej krajiny, aby
vyšli von na turistiku a táborili v divočine severného Švédska.
Myšlienka prišla priamo od zakladateľa spoločnosti
Fjällräven, Åkeho Nordina. Vždy sa inšpiroval dramatickou
krajinou a úchvatnou scenériou švédskych hôr a chcel, aby
ostatní preskúmali tú istú krajinu a čo je dôležitejšie, zažili
ten istý pocit slobody stráviť niekoľko dní na turistickom
chodníku.Tým chodníkom je Kungsleden (Kráľovská cesta),
dlhá 110 kilometrov od Nikkaluokty po Abisko.

Dobrodružstvo na psích záprahoch Fjällräven Polar

Catherine Broom - Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours,
Mathew P. White et al. - Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing
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Plošina Tjäktja, Kungsleden (Kráľovská cesta), Švédsko

Turistika navždy
Dnes: Sortiment spoločnosti Fjällräven siaha od každoden-

sa môže rozvíjať kombináciou vývoja, konania a inšpirácie
v rámci nevyhnutných hraníc trvalo udržateľného rozvoja.
Ako postupuje vpred, zameriava sa na vývoj materiálov,
zdokonalené výrobné metódy, možnosti požičania si výstroja a ďalšie vzdelávanie zamerané na vybavenie svojich
zákazníkov nástrojmi, ktoré potrebujú na zachovanie
výstroja a prírody v ich okolí.
Spoločnosť Fjällräven prešla dlhou cestou, ale ešte
nie je v cieli. Ale bude vlastne niekedy? Bude si niekto
z nás niekedy myslieť: „To je ono, dobrá práca“, čo sa týka
udržateľnosti? Alebo je vždy čo zlepšovať? Ako povedal
Åke Nordin: „Venujeme sa trekingu už viac ako päťdesiat
rokov. Dúfam, že sa tam nikdy nedostaneme.“ Udržateľnosť
je cesta, nie cieľ. Je to však cesta, po ktorej je spoločnosť
Fjällräven odhodlaná kráčať aj naďalej.

ného oblečenia cez bežné výlety do prírody až po kolekciu
na zdolávanie vrcholkov hôr s udržateľnosťou zabudovanou do všetkých aspektov jej existencie. Z celkového
množstva bolo v roku 2019 recyklovaných 60 % všetkého
polyesteru a 70 % všetkej bavlny bolo organickej. 100 % jej
vodovzdorných úprav je bez obsahu pfc. Všetka jej vlna sa
vyrába bez odrezávania, 42 % je vysledovateľných a 24 %
je recyklovaných alebo obnovených*. Emisie nie je možné
úplne vylúčiť, ale spoločnosť ich kompenzuje.
Zajtra: Pri udržateľnosti ide o rovnováhu. Podľa definície
trvalo udržateľný rozvoj uspokojuje naše dnešné potreby
spôsobom, ktorý neohrozuje schopnosť budúcej generácie
uspokojovať svoje potreby. Spoločnosť Fjällräven verí, že
1968
Bunda Greenland Jacket
(vyrobená
zo zvyškov materiálu)

1979
Fjällräven Weeks

2015

1994

Impregnácia bez
obsahu PFC
vo všetkých
tkaninách

Save the Arctic Fox

1997
Podujatie Fjällräven Polar

2014
2013

2005

Kajka s dreveným
rámom

Podujatie
Fjällräven
Classic

Prísľub
Down
Promise

2016
Re-Kånken

2015
2013
Prvá správa
o CSR

2012
Polar 2.0

2014

2017

G-1000 Eco
pre všetky nové
produkty

Classic je globálne
podujatie

Začiatok
švédskeho
projektu
2018
vlny
Obnovená
vlna

2018
Brattlandská
vlna

2011
Eco-Shell

2019

2019

Podpísanie iniciatívy Iniciatíva
OSN Globálne opatre- Arctic Fox
nia na zmenu klímy

*Status 2019

13

2019
Bergshell

…kráčať ďalej po ceste s budúcimi cieľmi
CSR do roku 2025:
– 100 % vysledovateľnosť všetkých materiálov,
– zníženie spotreby energie o 25 % pri všetkých
výrobných postupoch,
– zníženie emisií z dopravy o 25 %,
– 100 % zelená energia,
– zníženie rozsahu 3 emisií o 30 %,
– zníženie emisií pri všetkých udalostiach o 30 %.

