
Svatopluk Drápal, nar. 21.2.1943 v Sobůlkách u Kyjova. Nynější bydliště, 

Biskoupky (rodiště V. Nezvala) v blízkosti krásných údolí řek Jihlavy a Oslavy. 

Absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Brně. Studoval u vynikajících výtvarníků 

Zdeňka Fuksy, Antonína Odehnala, Dalibora Chatrného, Emanuela Raného, od 

kterých se snažil získat zvládnutí řemesla, což je vlastně celoživotní boj, protože 

člověk stále přichází na nové a nové věci, které by chtěl udělat a čas běží čím dál 

rychleji. 

Je členem Sdružení umělců Moravy a Slezska a Uměleckého sdružení Parnas. 

Inspirací je příroda, údolí řek Jihlavy i Oslavy a celé okolí již začínající Vysočiny je 

nádherné. Většinou používá techniky oleje, ale na cestách po republice nebo v 

zahraničí rád použije akvarel, pastel, nebo jenom pero a tuž. Nádherné jsou 

letité stromy, i krásná kytka, nádherně je všude, jen je potřeba se dívat kolem 

sebe s láskou. 

Zajímavá je práce grafická, leptání nebo rytí do zinkové desky je náročné, 

zdlouhavé, ale nádherné a tajemné až do prvního výtisku. Účast na několika 

ročnících českého a slovenského exlibris (malá knižní grafika) v Hradci Králové. 

Tvoří, protože potřebuje pracovat na něčem novém, má rád život, nemá rád 

smutek a i ve svých obrazech se snaží být barevně čistý, optimistický a má 

radost když může tyto pocity svými obrazy předávat jiným.  

Výstavy: Zámecká kaple Oslavany 2x, Sobůlky u Kyjova 3x, Dělnický dům, 

Oslavany, každoroční Jarní a Podzimní salony Um. sdruž. Parnas – Královopolská 

galerie Brno, Ketkovice, hotel Voroněž Brno 2x, Biskoupky-rodiště V. Nezvala 3x, 

Radniční galerie Kyjov, spol. výstava Svazu um. Moravy a Slezska, Čajovna-gal. 

Kyjov, galerie Café Chat Noir Brno, Mor. Krumlov, Zámek Letovice, Památník A. 

Muchy v Ivančicích 3x, Galerie MOÚ Žlutý kopec Brno 3x, galerie Adamov, 

Galerie Stodola Mohelno, Brno-Kr.Pole, Dolní Kounice, Vino Art Brno. Jeho 

obrazy se nachází  nejen v mnoha sbírkách veřejných a soukromých domácích, 

ale i  v Německu, Austrálii, Korei a Americe. 

 

Kontakty a další informace na https://obrazy-galerie.estranky.cz/ 


