
MA21 je záležitostí 
(jedině a pouze) 
koordinátora

Koordinátor (v souladu s významem pojmenování své pozice) je především kontaktní osobou a přenáší metodiky, 
informace, náměty i třeba příklady dobré praxe do úřadu i politikovi MA21.

✓ v začátcích realizace je koordinátor MA21 tím, kdo je „nejvíce vidět“ - často  ve městě či obci zajišťuje akce s 
veřejností a participativní aktivity, osvětové kampaně nebo propagační či vzdělávací akce. To jsou nedílné aktivity 
MA21, nicméně nejsou specifické 

✓ skutečná specifika a jedinečný přínos MA21 se naplno projeví až s tzv. Audity udržitelného rozvoje (začíná se už v 
kategorii C), tj. v systémovém zpracování analýzy stávajícího stavu v jednotlivých oblastech. Pro zpracování a 
vyhodnocení Auditů je aktivní zapojení všech odborných součástí úřadu naprosto nezbytné

✓ sebedokonaleji zpracované Audity UR však nemají smysl, pokud je nedoprovází jasně deklarovaná vůle 
samosprávy zohlednit výsledky a doporučení expertů v procesu strategického plánování a řízení 
města/obce/regionu

MA21, pokud má mít v obci očekávané přínosy, se musí stát záležitostí celé samosprávy i úřadu. Je proto důležité 
ji od začátku vnímat jako týmovou záležitost a nedovolit, aby v tom koordinátor zůstal osamocený.

Politik MA21 formálně 
„zaštiťuje“, případně 
„zdobí“

Dobrý politik MA21 má pro dlouhodobý úspěch v realizaci MA21 klíčový význam:

✓ zajišťuje přenos všech relevantních informací samosprávě, politické projednání a zpětnou vazbu do úřadu 

✓ jedná jménem obce/města/regionu na úrovni státu (se supervizorem MA21)

✓ v rámci „vlastního“ úřadu vytváří tým - společně s koordinátorem, pracovní skupinou, případně Komisí, či 
Výborem pro MA21 a pokud možno s tajemníkem (vedoucím úřadu) i vedoucími odborů

Úplné a nezkreslené představení MA21 v rámci samosprávy, vysvětlení smysluplnosti a snaha o přijetí systému 
napříč politickým spektrem je náročná role. 

MA21 je  záležitostí 
(pouze) zodpovědného 
politika

Pokud politik dobře funguje, systém přináší výsledky a úspěchy. Číhá na něj ale nebezpečí „principiálního odporu“ ze 
strany místní opozice. 

Je proto velmi důležité, komunikovat MA21 směrem k občanům i samosprávě jako záležitost celého týmu 
města/obce/regionu, nikoliv jako věc jednoho politika. Jinak může změna v politickém uspořádání „smést“ nejen 
politika, ale i celou MA21 (podle známého rčení, že úspěch se neodpouští). 

Podaří-li se MA21 prosadit dlouhodobě jako funkční systém, přispívá naopak k politické stabilitě v místě.

Města/obce/regiony 
jsou „uživateli“ MA21

Místní Agenda 21 není - v nadsázce řečeno - zázračná pilulka, kterou užijete a něco se stane. Realizátoři MA21 jsou 
zároveň jejími aktivními tvůrci. 

Při realizaci MA21 se samozřejmě využívají různé externí „pomůcky“: databáze, manuály, metodiky hodnocení - u 
nichž jsou realizátoři MA21 uživateli. Ale místní Agendu 21 svými aktivitami prakticky tvoří a tento kreativní 
rozměr je zcela zásadní! Stejně jako rozdíl mezi tvůrcem a uživatelem 😊.

Setrvávat léta ve stejné 
kategorii MA21 je 
úspěch 

Není to žádná sláva: setrvávat léta v kategorii D, a někdy i C bez postupu ke zpracování Auditů UR, znamená většinou 
stagnaci. Místo zlepšování se sklouzne ke každoročnímu rutinnímu opakování. 

✓ MA21 je rozvoj s vnitřní dynamikou

✓ průřezové aktivity Kategorií D a C jsou obecným základem, na kterém je třeba stavět

✓ jak je na tom město/obec s udržitelností ale zjišťuje až při zpracování sebehodnocení v rámci Auditů, které 
představují nezbytnou analýzu stávajícího stavu. V kategorii C je zásadním přínosem už sběr potřebných dat, na 
jejichž základě lze začít sledovat trendy, data vyhodnocovat a využít tak nabízené možnosti bezplatného expertního 
posouzení a doporučení

✓ odpověď na otázku, jak je na tom město/obec celkově a kam by se rozvoj měl ubírat, je k dispozici až s 
oponentním posouzením v kategorii B, případně A

Dá se říci, že kategorie D a C jsou jakousi „přípravkou“, budováním základů, plný smysl MA21 dává v záměru 
postupného přechodu do kategorií B a A. „Zamrznutí“ v nižších kategoriích na mnoho let je důvodem pro zamyšlení 
a rozhodně by nemělo být dlouhodobým cílem, plánem nebo vizí.

stereotyp jak do něj nezabřednout

Stereotypy v práci v MA21 a jak na ně

Vyhněte se stereotypům.  
Najděte svou vlastní kreativní cestu. 

Tým MA21 v CENIA a na MŽP vás rád podpoří. 


