
KAREL BUBÍLEK 

Chvalčovský malíř a grafik, Karel Bubílek, patří k významným osobnostem našeho 

regionu. 

Narodil se 18. července 1932 v Holešově, oba rodiče pocházeli z Bystřice pod 

Hostýnem. Otec byl vedoucím prodejny Baťa nejdříve v Holešově, pak v Kyjově a 

nakonec v Blansku, proto se rodina častěji stěhovala. 

Dětství a část mládí prožil na rázovitém Slovácku v Kyjově. Tehdy si zamiloval 

lesy v Chřibech, což ovlivnilo i jeho volbu povolání.  Po ukončení tzv. měšťanky se 

rozhodl pro studium na Lesnické škole v Hranicích. Byl sice přijat, ale 

komunistický převrat v roce 1948 znamenal pro studenta 1. ročníku okamžité 

vyloučení z kádrových důvodů. Do září 1950 pracoval jako praktikant u Státních 

lesů v Rájci nad Svitavou. Každou volnou chvilku věnoval kreslení, které měl stále 

raději. 

Vzdělání se však nechtěl vzdát, přihlásil se tedy na Uměleckoprůmyslovou školu v 

Brně a v letech 1950–1954 pak studoval v oddělení profesora Karla Langera a 

grafické techniky u profesora Zdeňka Juny. Škola vysoké úrovně naučila žáky 

pracovat se všemi materiály a tím jim umožnila široké uplatnění. V té době se 

Karel Bubílek stal spoluzakladatelem folklórního souboru Rusava. 

Po maturitě následovala základní vojenská služba v Dolnom Kubíně a Olomouci, 

poté nastoupil do Propagačního podniku ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově. 

V roce 1961 se vrátil do svého rodného kraje, v propagačním oddělení n. p. TON 

v Bystřici pod Hostýnem pak pracoval nepřetržitě až do roku 1993. Navrhoval a 

instaloval expozice TONu na veletrzích a výstavách nábytku doma i v zahraničí, 

vytvářel firemní grafiku.  

Na Chvalčov se přistěhoval se svou manželkou Ludmilou v roce 1983 do domu, 

který postavil na Říce. Teprve v posledních pětadvaceti letech se mohl plně 

věnovat vedle myslivosti svému kreslení a malování, staly se doslova jeho 

posedlostí. Kreslí a maluje téměř denně. Nejraději tvoří přímo uprostřed přírody, 

ta jej inspiruje neustále, stejně jako malebná krajina Hostýnských vrchů, 

valašských vísek či chřibských lesů. Nejraději se vyjadřuje v akvarelu, tempeře i 

oleji, rád používá techniku lavírované kresby. 

Pan Karel Bubílek má dvě dcery, čtyři vnoučata a jedno pravnouče. V roce 2002 

byl jmenován čestným občanem obce Chvalčov, v současné době žije v její části 

Chrástka se svou druhou ženou Evou. I přes svůj pokročilý věk stále zůstává 



člověkem velmi činorodým, obklopen rodinou a přáteli vede bohatý společenský a 

kulturní život.  

 

 


