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Brno a jižní Morava Brno DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/DnesBrno

Kdo na jižní Moravě je
hybatelem dění?
MFDNES sestavila pře-
hled vlivných a zaměři-
la se na ty, jejichž jmé-
na si lidé z hlavymnoh-
dy nevybaví, přesto
mají podstatný vliv na
život v kraji.
Lukáš Valášek, Jana Ustohalová
redaktoři MF DNES

K do má největší vliv na jižní Mo-
ravě? Mnohdy lidé, které ostat-
ní netitulují pane primátore či

hejtmane. Například v Brně, kde se
soustředí nejvíce peněz a tím i moci
z celého kraje, by přehled ještě před
dvěma roky nebyl tak náročný. Loň-
ské komunální volby ovšem karty
promíchaly. S dlouholetým dělením
území mezi ODS ztělesněnou
Pavlem Blažkem a ČSSD s Vlastimi-
lem Žďárským je konec. Vliv jim
přebralo hnutí ANO a za nitky tak
přestala tahat řada dosavadních dů-
ležitých zákulisních hráčů. Ohrani-
čené sféry moci se rozostřily.
Najít ty správné osoby v politic-

kých stranách a jejich okolí je ale
dobrým vodítkem v pátrání po těch
opravdu nejvlivnějších. Nyní se vy-
čkává, jestli další přestavování ša-
chovnice přijde po krajských vol-
bách za tři čtvrtě roku. Například
krajský zastupitel Petr Šelepa
(ČSSD) je i dlouholetý asistent Bo-
huslava Sobotky. Působí v Praze
jako šéf kanceláře premiéra a nově
kryje záda Sobotkovi i jako jihomo-
ravský radní. Do funkce jej před pár
týdny jmenoval hejtman Michal Ha-
šek – podle informací MF DNES to
bylo součástí dohody s premiérem,
která Haškovi umožní znovu kandi-
dovat na hejtmana. Šelepa bude pro
Sobotku jistě klíčovým člověkem,
jenž mu umožní uřídit někdejšího
„pučistu“ Haška.
A pak je tu byznys a velcí hráči

mezi podnikateli. Těm se mnohdy
velmi hodí udržovat úzké vztahy
s politiky. To se daří třeba Michalu
Šteflovi, mocnému šéfovi stavební
firmy OHL ŽS.
Pokud jde o sport, co řekne maji-

tel hokejové Komety Libor Zábran-
ský, to platí. Jeho zásluha na záchra-
ně skomírajícího klubu mu zajistila
přízeň desítek tisíc fanoušků a díky
tomu i výrazný respekt u politiků či
obchodních partnerů.
Do grafiky na této straně MF DNES

vybrala pětici mocných jižní Mora-
vy. Vliv mají samozřejmě i další, tato
skupina ale ilustruje, kudy vedou nit-
ky a jak zdejší vazby fungují.

Jiří Hos (52 let)
Bývalý místostarosta druhé největší
městské části Brno-sever za ODS
vlastní firmu BNSD. Ta si na 40 let
pronajala budovu hlavního vlakového
nádraží v centru města a vlastní nebo
pronajímá lukrativní pozemky v Již-
ním centru, kde má vyrůst nová čtvrť
po uvažovaném přesunu nádraží.
Hos, který už v minulosti těžil z nad-
standardních vztahů s vlivným politi-
kemODSPavlem Blažkem, tak bude
jednou z klíčových osob při řešení
otázky (ne)přesunu nádraží.

Jaroslav Faltýnek
(53 let)
Právě šéf poslaneckého klubu ANO při-
vedl do politiky nynějšího primátora Brna
Petra Vokřála (ANO). I když Faltýnek kan-
didoval do parlamentu v Olomouckém
kraji, v Brně má velký vliv. Když tady šéf
hnutí Andrej Babiš potřebuje vyřešit stra-
nický problém, vyšle Faltýnka. Síť kontak-
tů si vytvářel už coby šéf velké firmy Agro-
tec se sídlem v Hustopečích, která patří
do koncernu Agrofert. S Brnem Faltýnka
pojí i jeho syn Jiří, který tady žije a nedáv-
no po kritice a tlaku „svrchu“ opustil post
v městských Teplárnách Brno.

David Rusňák
(37 let)
Majitel finanční skupiny DRFG
a člen ANO je stoupající hvězdou br-
něnského byznysu. Jeho jméno se
na jižní Moravě skloňuje až v posled-
ních dvou letech. Bleskově vybudo-
val významnou finanční skupinu, je-
jíž záběr sahá od energetiky až po in-
vestiční fondy. Jeho společnost je
zásadním partnerem hokejové Ko-
mety, která je v Brně mimořádně po-
pulární. I díky tomu jeho slovo
v Brně něco znamená. Kometě chce
pomoci postavit za Lužánkami nový
hokejový stadion. Z angažmá v ko-
munální politice za hnutí ANO vycou-
val a dnes tvrdí, že do politiky ne-
chce. Jeho manželka Petra se vloni
za ANO stala brněnskou radní.

Michal Štefl (59 let)
Předseda představenstva velké sta-
vební firmy OHL ŽS amístopředseda
Hospodářské komory ČR. Bez Štefla
se neobejde řada obřích staveb na již-
ní Moravě, často placených z veřej-
ných peněz. Udržuje mimořádně dob-
ré vztahy s politiky. Čile komunikoval
s někdejším primátorem Brna Roma-
nemOnderkou (ČSSD), dnesmá vliv
na hejtmana Michala Haška (ČSSD).
Přes personálně a majetkově propoje-
né firmy s OHL ŽS figuruje nebo figu-
roval ve významných projektech, jako
je největší akvapark v Pasohlávkách
nebo čtvrtá největší solární elektrárna
v ČR, která funguje u tuřanského letiš-
tě na pozemcích kraje.

Jan Slánský (39 let)
Lobbista, který je už řadu let spojený s hejtmanemMichalem Haškem (ČSSD)
amá výrazný vliv na jeho rozhodování. Už několikrát ho hejtman hodil přes pa-
lubu, ale Slánský se vždy mezi jeho nejbližší vrátil. Oficiálním zaměstnancem
kraje není, Hašek ho „schoval“ do kanceláře Asociace krajů, kde má post zá-
stupce ředitele. Když vloni přijel na hejtmanství prezident Miloš Zeman, právě
Slánský vše organizoval. Účastní se klíčových jednání, například o MotoGP.
Slánského, který má přezdívku Hroch, provázejí četné kontroverze. Působil na-
příklad v karlovarské nemocnici, kde tehdy šéfoval Petr Svoboda, jenž sklízel
kritiku za to, že souběžně řídí i krajskou nemocnici v Kyjově. Ve Varech pro
Slánského koupil auto, které však „obdarovaný“ dlouho poté, co skončil, nevra-
cel. Do nemocnice na něj navíc dorazil exekuční výměr na 1,8 milionu korun.

Vlivní lidé jižní Moravy


