
 

Ron Kirby v Šilheřovicích 

Možná si vzpomínáte, že v minulém roce naše hřiště navštívil designér hřišť Roddy Carr, který nám 

během jednoho listopadového odpoledne sdělil jeho postřehy na naše hřiště, u kterého pořád 

hledáme prostor pro zlepšení. Roddyho náš park velmi zaujal a tehdy přislíbil, že zkusí zjistit možnost 

návštěvy dalšího designéra, který by v Šilheřovicích strávil nějaký čas a doporučil varianty pro rozvoj 

hřiště. Po komunikaci s Roddym jsme se dostali k panu Ronu Kirbymu, které s dovolením můžeme 

nazvat esem ve světě golfového designu. Posuďte sami, Ron je americkým občanem, který v 60.  

letech pracoval v společnostech Dicka Wilsona a Trenta Jonese, které se architekturou hřišť zabývají. 

V 70. letech založil vlastní společnost, kde mu poradce nedělal nikdo jiný, než Gary Player! V roce 

1986 pak Ron svou společnost prodal jinému světoznámému golfistovi, pro kterého začala být 

architektonická stránka hřišť zajímavou – Jacku Nicklausovi, u něhož poté pracovně působil a kde měl 

na starost výstavbu hřišť v Evropě.  Ve dnešních dnech působí Ron jako poradce pro výstavbu a re-

design hřišť ve společnosti Bates Golf Design.  Ronův  rukopis najdete v golfových resortech v Evropě, 

Africe a Spojených Státech 

Ron během třídenní návštěvy detailně prošel hřiště a navrhl více alternativ, jakým způsobem 

dlouhodobě hřiště zlepšovat tak, aby byl uchován přírodní ráz parku spolu se sportovní náročností 

pro hráče různé výkonnosti. Komise pro hřiště (jejíž členové byli v přítomnosti Rona po celou dobu 

jeho návštěvy) a prezidium nyní zkoumají jeho návrhy, kterými se bude nadále zabývat. S Ronem je 

pak domluvena další spolupráce během případných úprav hřiště.  



 

Vidíte tu radost u předávání tužky? Tak tuto tužku mají podle Rona pouze 3 lidé na světě – Ron Kirby, 

Jack Nicklaus a „náš“ Václav Kulich 

 
Ron při „překreslování hřiště“ 



 

Ron je také malířem, na fotografii s Václavem Kulichem, který mu na také ukázal své malby a které 

byly Ronovi předány jako dárky. Dle slibu Rona bude malba Gary Playera předána přímo Garymu. 

 


