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Český certifikovaný arborista a správce Arboreta 
v Domažlicích Tomáš Radovan Ridel si Vás 
dovoluje seznámit s výsledky moderního, 
historicky poučeného směru péče o registrovaný 
významný krajinný prvek Arboretum Domažlice.

Výroční zpráva Arboreta Domažlice 2015 chce 
informovat širokou veřejnost o naplňování 
konceptu péče o tento přírodě blízký VKP, 
o průběhu enviromentální výchovy a osvěty (dále 
jen EVVO) a v neposlední řadě též o organizaci 
kulturních akcí v areálu tohoto VKP.

Arboretum Domažlice je registrovaným 
významným krajinným prvkem (dále jen VKP) 
a nachází se v bezprostředním okolí VOŠ, OA 
a SZŠ Erbenova 184, uprostřed vilové čtvrti 
Týnského předměstí v Domažlicích.

Téměř 4 hektarový areál byl založen v letech 
1925 až 1927 a nejprve sloužil jako výuková 
pomůcka tehdejší Státní školy pro lesní hajné. 

Nyní je Arboretum Domažlice součástí majetku, 
který Plzeňský kraj předal k hospodaření VOŠ, 
OA a SZŠ Domažlice.

Pohled do koruny krásného exempláře buku lesního ‚Atropurpurea‘ 
(Fagus sylvatica ‚Atropurpurea‘) inventarizační číslo stromu 41.
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Plocha Arboreta je funkčně rozčleněna do pěti 
hlavních celků (viz 2. strana obálky):

I. Arboretum
se souhrnem sbírkově cenných rostlin, které je  
v mapě označeno velkými písmeny dle abecedy, 
a obsahuje cca 165 druhů dřevin.

II. Výukový les
původně založený za účelem praktické ukázky 
růstu lesa. Ten je v mapě označen názvem dle 
převažujících druhů stromů lesní monokultury. 
Výukový les obsahuje ukázky deseti druhů lesa 
včetně typických podrůstných dřevin a rostlin 
bylinného patra.

III. Luční biotop
- území ponechané volnému růstu lučních travin 
a bylin.

IV. Pěstební plochy
léčivých rostlin (komunitní zahrada s 22 druhy 
léčivých rostlin).

V. Ovocný sad
se souhrnem starších stromů jádrovin
a peckovin.  

1. 5. 2015 je na základě rozhodnutí ředitelky 
VOŠ, OA a SZŠ Domažlice ustanovena funkce 
správce arboreta.

Podzimní hra světla v koruně mohutného buku lesního (Fagus sylvatica) 
invent. č: 111.
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Kdo je tedy novým správcem?

Tomáš Radovan Ridel 
absolvent Střední odborné školy pro obnovu 
a ochranu životního prostředí v Litvínově
(1997 – 2001)
absolvent jednoletého kurzu komplexní péče 
o dřeviny na Vyšší odborné škole zahradnické 
a Střední zahradnické škole v Mělníce
(2007)
absolvent Certifikačního programu Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně 
(2015)
místopředseda spolku Chodsko žije! 

Stěžejním cílem
péče o VKP Arboretum Domažlice je podpora 
trvale udržitelného rozvoje tohoto přírodě 
blízkého maloplošného chráněného území, 
navyšování jeho druhové rozmanitosti (tzv. 
biodiverzity) a koncepční využití potenciálu parku 
pro environmentální výchovu a osvětu.

MOTTO:
,,Čím rozmanitější je přírodní společenstvo, tím 
méně je zranitelné.
Vědecky se tomu říká biodiverzita. 
K rozmanitosti rostlin na naší zdravé zahradě 
však patří nejen rozmanité druhy a odrůdy 
užitkových rostlin, ale také rozmanité plané 
rostliny, které poskytují  svůj díl potravy volně 
žijícím živočichům.“ 

Ing. Helena Vlašínová, Ph.D.  
(VLAŠÍNOVÁ, Helena. Zdravá zahrada. 3. doplněné vydání. 

Brno: Ekologický institut Veronica, 2014. ISBN 978-80-
87308-29-5.)Podzimní výhled směrem k hlavní bráně Arboreta, které je zároveň

i místem začátku naučné stezky.
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Z výše uvedené citace tedy mimo jiné vyplývá 
i to, že v jednotě je síla. Touto jednotou můžeme 
nazvat přirozené a vzájemně komunikující 
přírodní společenství živočichů, rostlin a lidí. 
Člověk je součástí přírody a stejně tak jako 
nedokáže poručit větru ani dešti, nemůže tvrdit, 
že je mocnější než samotné přírodní dění. Proto 
se prosím raději přidržme hesla, že člověk je 
spíše správcem života a že příroda, ze které 
vzešel, je po dobu svého bytí pouze svěřena 
k jeho rukám.  Jenom na člověku tedy záleží, zda 
k němu příroda bude milá a přívětivá v podobě 
hojnosti a stability, či jej bude soužit žízní 
a nedostatkem rovnováhy v podobě živelných 
katastrof a hladovění.

Ve zkratce tedy lze doporučit, aby se člověk od 
přírody spíše učil jejím pozorováním a získané 
poznatky pak měl možnost svobodně využít 
k potřebám své obživy, zlepšování životního 
prostředí a udržení přírodní stability, protože jsme 
to vlastně my, kdo předají Zemi do rukou svých 
dětí a jenom my jsme přímo zodpovědní za stav 
naší planety.

Proto bych si na tomto místě dovolil vyzdvihnout 
ještě jedno známé, nejen ekologické heslo: 
Jednej lokálně, ale mysli globálně. Rád bych 
Vás seznámil se svou činností na poli správce 
Arboreta v Domažlicích.

Na základě odborných studií a mnohaleté 
zkušenosti s péčí o zeleň lidských sídel i volné 
krajiny jsem na začátku roku 2015 sepsal 
základní podobu konceptu péče o Arboretum 
v Domažlicích a viditelně tak pozměnil celkovou 
tvář tohoto historického parku a zahrady.

Červnové květy trojpuku drsného (Deutzia scabra) zdobí cestičku pod 
ovocným sadem.

Rozkvetlý koberec violky psí (Viola canina) v bylinném patře smíšeného lesa.
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Zevrubné představení nové 
koncepce údržby a péče:
V první řadě došlo k redukci a způsobu sečí 
travního porostu a bylinného patra na téměř 
celém území arboreta (metodou mulčování) 
a nově také k vymezení lučního biotopu 
s respektováním doby pro odkvět přirozeného 
společenství rostlin.

Za druhé byla vydána veřejná výzva k podpoře 
druhové rozmanitosti tzv. sbírkových dřevin 
arboreta a vytvořena komunitní zahrada 
pěstebních ploch 22 druhů léčivých rostlin.

Za třetí byly zavedeny komentované prohlídky 
areálu pro veřejnost a školy, uspořádána 
oslava mezinárodního Dne Země a podpora 
environmentálního vzdělávání v podobě 
prezentace arboreta prostřednictvím facebooku 
místní neziskové organizace Chodsko žije!

Stručné přínosy nové koncepce 
uvedené do praxe:
Nová opatření ve výsledku jednoznačně zabránila 
poškození stabilizační funkce ekosystému vlivem 
ztráty vody v půdě následkem extrémních 
klimatických podmínek roku 2015 (horko 
a sucho). 

Dále pak podpořila oživení a podporu tvorby 
humusového půdního horizontu, čímž došlo též 
ke zlepšení podmínek života místní fauny a flory. 

Opatření navýšila druhovou rozmanitost arboreta 
a lesoparku o darované stromy sbírkově cenných 
druhů, léčivé rostliny na pěstebních plochách 
komunitní zahrady a též podpořila růst bylinného 
patra na celém území.

Kořeněné plody jahodníků vyšších tzv. truskavců (Fragaria moschata) ve 
výukovém lese.

Podzimní hra stínů lipového stromořadí na jihozápadní cestě arboretem.



VKP ARBORETUM DOMAŽLICE

6

Zvýraznila ekologickou a estetickou hodnotu 
této specifické části města Domažlice a místní 
chodské krajiny a pozdvihla tak i veřejný zájem 
o tento významný historický park.

Jednotlivé přínosy nového konceptu péče jsou 
dále podrobněji rozepsány v následujícím řazení:

I. Podpora trvale udržitelného rozvoje VKP

II. Navyšování druhové rozmanitosti arboreta

III. Enviromentální výchova a osvěta

 I. Podpora trvale udržitelného 
rozvoje VKP

Trvale udržitelný rozvoj celého arboreta byl 
v období v mimořádně teplého a suchého roku 
2015 podpořen minimalizací pravidelných sečí 
travních ploch ponecháním vyššího porostu 
bylinného patra a ponecháním listového mulče 
v okolí ochranných kořenových zón sbírkově 
cenných dřevin. 

Utvořením výše popsaného zastínění půdy bylo 
dosaženo:

1) evidentní minimalizace odparu vody z povrchu 
půdy jejím přistíněním (vodu tak mohly 
hospodárně využívat suchem ohrožené stromy).

2) přímé podpory obohacení půdy živinami 
z rozloženého materiálu mulče (mulčování travních 
ploch posečenou travou a spadaným listím).
 Mulčování travnatých ploch posečenou travou 

Letní pohled na vzdušné loubí koruny ořechovce srdčitého (Carya 
cordiformis) invent.č:10 a stromořadí lip na jihozápadní cestě arboretem.

Přirozený luční porost vprostřed léta. Na pozadí informační panel č:VII. 
Pěstební plochy léčivých rostlin.
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hospodárně udržuje vlhkost půdy a přispívá též 
k jejímu přirozenému obohacení o minerální látky 
a organické živiny.

3) umožnění odkvětu lučních bylin(rozšíření 
druhové rozmanitosti bylinného patra).

Malebný exemplář modřínu opadavého (Larix decidua) invt.č:218, který 
se klene nad vstupem do části arboreta s jedlými kaštany (Castanea 
sativa) invent. č: 80 a 81.

Přistínění povrchu půdy vzrostlým bylinným patrem arboreta.

Mulčování travnatých ploch posečenou travou hospodárně 
udržuje vlhkost půdy a přispívá též k jejímu přirozenému 
obohacení o minerální látky a organické živiny.
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Rozkvetlá louka poskytuje dostatek potravy pro rozmanité druhy hmyzu a oku lahodící pohled na kousek přirozeného společenství bylin
a stromů.

Detailní pohled na rozkvetlé zvonky okrouhlolisté (Campanula rotundifolia) a máchelku srstnatou (Leontodon hispidus) a vzácná, silně 
ustupující chrpa polní (Centauera cyanus).
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Vlevo: prvosenka jarní (Primula veris) vítá jaro u paty kmene 
katalpy trubačovité (Catalpa bignoniodes), invent.č: 33.

Nahoře: kmeny borovic lesních (Pinus sylvestris) vyrůstající
z půdokryvného porostu jahodníků.
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II. Navyšování druhové 
rozmanitosti arboreta

Biodiverzitu arboreta se prokazatelně podařilo 
rozšířit o 25 nových druhů stromů, které arboretu 
dobrovolně darovali na základě veřejné výzvy 
občané a spolky města Domažlice.

Následuje jmenovitý seznam všech dárců 
a názvy darovaných památečních stromů
v níže uvedeném tvaru:

Číslo
Datum slavnostního darování

Název stromu
Jména dárců

1
24. 11. 2014

Quercus robur – dub letní
Eliška a Roman Dolinových

2
15. 12. 2014

Juglans regia var. rubra – ořešák královský var. 
rubra

Chodsko žije! spolek pro kulturu a rozvoj
3

15.1 2. 2014
Quercus rubra – dub červený

Václav Pščolka
4

28. 3. 2015
Abies procera ‚Glauca‘– jedle vznešená ‚Glauca‘

Věra Dojčarová

Pohled na keře pustorylu věncového (Philadelphus coronarius) v popředí 
a tavolníkovce jeřábolistého (Sorbaria sorbifolia), v pozadí vidličnaté 
koruny stromu střemchy pozdní (Prunus serotina) invent. č: 34.
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5
28. 3. 2015

Platanus x acerifolia – platan javorolistý
Adéla a Josef Holešovských

6
29. 3. 2015

Fraxinus excelsior ‚Jaspidea‘ – jasan ztepilý ‚Jaspidea‘
Vlaďka Bajgarová a Milan Pekárik

7
28. 3. 2015

Tilia platyphyllos ‚Rubra‘ – lípa velkolistá kultivar: Rubra
Rodina Pavlíkových

8
29. 3. 2015

Populus simonii – topol Simonův
Vlaďka Bajgarová a Milan Pekárik

9
29. 3. 2015

Acer pseudoplatanaus ‚Worley‘ – javor klen ‚Worley‘
Václav Pščolka

10
Fagus sylvatica f. purpurea  – buk lesní f. purpurea

Kateřina Kůstková a Jan Pokštefl
11

29. 3. 2015
Morus nigra – moruše černá

Lucie Tauschová a Libor Mařík
12

29. 3. 2015
Betula papyrifera – bříza papírová

Zdeněk Kovář
13

29. 3. 2015
Liquidambar styraciflua ‚Worplesdon‘ – ambroň západní 

‚Worplesdon‘
Zdeněk Kovář

14
29. 3. 2015

Taxodium distichum – tisovec dvouřadý
Zdeněk Kovář

15
2. 4. 2015

Acer sacharum – javor cukrový
Josef Schneider

16
9. 5. 2015

Picea abies ‚Virgata‘ – smrk ztepilý ‚Virgata‘
Jan Babušík

17
30. 5. 2015

Salix erythroflexuosa – vrba Argentinská
Václav Pščolka

18
8. 6. 2015

Fagus sylvatica ‚Zlatia‘ – buk lesní ‚Zlatia‘
Zdeňka Bužková

19
17. 7. 2015

Ulmus ‚Clusius‘ – jilm ‚Clusius‘
Rodina Eliášova

20
1.1 1. 2015

Fraxinus excelsior ‚Pendula‘ – jasan ztepilý 
‚Pendula‘ Nováková

21
1. 11. 2015

Pinus sylvestris ‚Aurea‘ – borovice lesní ‚Aurea‘
rodina Pelikánových
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22
1. 11. 2015

Pinus x schwerinii – borovice Schwerinova 
rodina Pelikánových

23
1. 11 .2015

Pterocaria fraxinifolia – lapina jasanolistá
rodina Kaasových

24
3. 11. 2015

Tilia x euchlora – lípa zelená
rodina Turkových

25
3. 11. 2015

Pinus uncinata – borovice pyrenejská
Tomáš Radovan Ridel

Podporu fauny provedli též žáci základní školy 
Komenského 17 instalací deseti kusů hnízdních 
budek.
Poprvé v historii arboreta se také s přispěním 
anonymního dárce podařilo umístit v parku 
čmelín, ve kterém pak následně byla odchována 
první introdukovaná násada čmeláků.

Kouzelný západ slunce na podzim roku 2015 v korunách stromů.
Sluncem zalité louky s odkvétající podzimkou obecnou 
(Leontodon autumnalis).
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Instalace čmelínu s násadou čmeláků zaslanou vlakem z Výzkumného 
ústavu pícninářského v Troubsku na Moravě.

III. Enviromentální výchova 
a osvěta
Enviromentální výchova a osvěta v arboretu 
započala již v druhé polovině roku 2014. Ve 
vzájemné spolupráci VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, 
Realschulle Furth im Wald a SOU Domažlice 
byla připravena dvojjazyčná naučná stezka 
(dále jen NS), kterou finančně podpořila 
Regionální rozvojová agentura Šumava. Na 
deseti informačních panelech NS je populárně 
naučným způsobem rozvedeno téma EVVO 
a stručná historie arboreta.

Slavnostní otevření naučné stezky Arboretum 
Domažlice, které se uskutečnilo přestřižením 
pásky dne 25. 9. 2014. Na obrázku zleva 
starosta města Domažlice Ing. Miroslav 
Mach, ředitelka VOŠ, OA a SZŠ Erbenova 184 
Domažlice Mgr. Věra Prantlová, JUDr. Jaroslava 
Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže 
a sportu KÚ v Plzni a studentka M. Šulová.

Otevření NS Arboretum Domažlice 
doprovodila Konrádyho dudácká kapela. 
Na snímku, v druhé řadě zprava, je též 
zachycen ředitel Realschule Furth im Wald 
RSD Andreas Gruber a RSK Siegfried 
Ehrnböck, kteří se na tvorbě NS spolupodíleli.
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Osazování pěstebních ploch léčivými rostlinami u příležitosti 
oslavy mezinárodního Dne Země 22. 4. 2015

Stav na nesečené louce ze dne 25. 7. 2014

Pěvecký sbor Čerchovan zpívající u slavnostní výsadby 
jilmu rodiny Eliášových 17. 7. 2015, jedné z nejkrásnějších 
akcí dobrovolných dárcovství stromů pro Arboretum 
v Domažlicích.

Slavnostní společnost dárcovské rodiny Eliášových, správce Arboreta
a částí dvou pěveckých sborů Čerchovan a Duha.
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Osazovací plán
komunitní zahrady

Dalším z počinů přispívajících 
k EVVO na přelomu let 
2014 a 2015 bylo zbudování 
komunitní zahrady – pěstební 
plochy léčivých rostlin, kterou 
VOŠ, OA a SZŠ Domažlice 
uskutečnilo ve vzájemné 
spolupráci se spolkem 
Chodsko žije! a na jejíž 
vyhotovení finančně přispěla 
Nadace Partnerství částkou 
28 936,- Kč. 
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Plánované projekty a výhled 
činností na rok 2016:
V závěru přikládám ještě dokumentaci několika 
zvláštností a zajímavostí Arboreta v Domažlicích.

Odběr vzorku čarověníku na douglasce tisolisté 
provedl pomocí stromolezecké techniky dne
9. 3. 2015 Lukáš Čermák.

A co vlastně čarověník je?

,,Zajímavým přírodním úkazem jsou záhadná 
,,hnízda“ rostoucí ve větvích stromů a keřů. Jsou 
to čarověníky, lidově nazývané čarodějné metly 
či čarodějná nebo hromová košťata, věníky a 
podobně.“

KOSTELNÍČEK, Miroslav. Čarověníky v naší 
zahradě. Praha: Grada, 2006. Česká zahrada. 

ISBN 80-247-1257-1

Čarověník nalezený správcem arboreta na douglasce tisolisté 
(Pseudotsuga menziesii), do které roku 2008 udeřil blesk, byl posléze 
předán k přeroubování panu Babušíkovi z Horšovského Týna a ten tento 
unikátní přírodní úkaz pojmenoval jménem Alvin Fox.Alvin Fox bezprostředně po odebrání.
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Nejširším stromem Arboreta v Domažlicích je dub letní (Quercus robur) 
s průmětem své koruny úctyhodných 26 metrů. V mapě arboreta je 
zapsán pod číslem 94

Nejvyšším stromem Arboreta v Domažlicích je douglaska 
Menziesova (Pseudotsuga menziesii) s impozantní výškou 
35,2 m. V mapě arboreta je zapsána pod číslem 222.

Pozoruhodný výkrut na kmeni cypřišku Lawsonova 
(Chamaecyparis lawsoniana), který je v mapě arboreta 
zapsán pod číslem 244.
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Předpokládané projekty:
Uskutečnění mezinárodního pracovního pobytu 
dobrovolníků tzv. Workcamp,
v jehož rámci nám s péčí o arboretum přijedou či 
přiletí pomoci dobrovolníci z celého světa.

Zamýšlené kurzy:

Sadařský kurz (řez jádrovin).
Kurz tradičního sečení pomocí kosy.

Plánované kulturní akce:

Oslava mezinárodního Dne Země 22. 4. 2016.
Oslava 90 let od založení Státní školy pro 
lesní hajné a 60 let ekonomického školství 
v Domažlicích 9. - 10. 9. 2016.

Dlouhodobé cíle:

Rekonstrukce chátrající kůlny a úprava jejího 
využití pro enviromentální učebnu v přírodě.

Dřevěná kůlna postavená roku 1948 místním 
stavitelem panem Františkem Kuželkou je nyní 
v dezolátním stavu. Po zamýšlené rekonstrukci 
by na jejím místě mohlo vzniknout krásné místo 
pro výuku dětí a žáků v přírodě.

Založení tzv. genového sadu původních 
krajových odrůd ovocných dřevin.
Utvoření vodní nádrže z dešťové vody, tzv. 
nebeské jezírko.
Rozšíření části arboreta o plochu japonské 
zahrady.
Založení květinového záhonu na místě ředitelské 
zahrádky.
Doplnění keřového patra na celém území parku.
Pískování cest.

Slunečný den mírné zimy, jejíž sníh pokryl větve křídlatce trojlistého 
(Ptelea trifoliata) i paty mohutných kmenů douglasek Menziesových 
(Pseudotsuga menziesii) invent.č: 222 a 237. Na pozadí informační panel 
naučné stezky č: VI. Fauna.
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ROZPOČTOVÁ DOKUMENTACE:

Celkové náklady na provoz Arboreta Domažlice 
za rok 2015:

254 039,- Kč.

Prostředky využité k údržbě travnatých ploch
a úklidu zpevněných ploch a cest arboreta: 

70 700,- Kč

Prostředky využité k ošetření nižších dřevin
a keřů včetně pletí výsadeb:

51 500,80 - Kč

Prostředky využité k ošetření vzrostlých stromů: 
70 596,50 - Kč

Prostředky využité ke štěpkování a likvidaci 
odpadového materiálu z údržby všech dřevin:

37 241,70 - Kč

Prostředky využité k výplatě správce arboreta za 
práce provedené na základě příkazní smlouvy: 

24 000,- Kč

Schválené granty Plzeňského kraje:
Dotační titul č. 1: Podpora projek tů a činností – 

ochrana přírody a krajiny.
Realizace arboristických opatření na vzrostlých 

stromech VKP Arboretum Domažlice.
49 500,- Kč

Nad rámec tohoto rozpočtu je ještě třeba zmínit 
finanční hodnotu všech výsadeb darovaných 

stromů:
65 005,- KčPoutavý výhled z jasanového lesa (Fraxinus excelsior), jehož kmeny 

jsou obrostlé břečťanem popínavým (Hedera helix) na zákoutí podzimně 
zlatolistých buků lesních (Fagus sylvatica) u informačního panelu
č: V. Výukový les.
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Chátrající kůlna z roku 1948 čeká na rekonstrukci ve výukový prostor pro 
děti.

Poděkování:

Jako správce Arboreta v Domažlicích srdečně 
děkuji všem, kteří nám finančně přispěli na 
výsadbu památečních stromů, aktivně se 
spolupodíleli na tvorbě a udržování komunitní 
zahrady pěstebních ploch léčivých rostlin a také 
všem, kteří se na profesionální úrovni věnovali 
péči o zdejší zeleň.

V neposlední řadě pak patří převeliký dík 
ředitelce VOŠ, OA a SZŠ Erbenova 184 paní 
Mgr. Věře Prantlové za laskavé svolení ke 
změně celkového konceptu péče o Arboretum 
Domažlice směrem k přírodní zahradě
a Plzeňskému kraji za finanční podporu údržbya 
rozvoje VKP s cílem utvoření enviromentálního 
výukového centra v Domažlicích.

 
Tomáš Radovan Ridel

správce Arboreta v Domažlicích,
místopředseda spolku Chodsko žije!

Jižní pohled na mladé výsadby léčivých rostlin rostoucích na celkové 
ploše 220 m2 v severovýchodní části arboreta.
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PŘÍLOHA:
DEN ZEMĚ V ARBORETU DOMAŽLICE 22. 4. 20015

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Vás ve spolupráci se spolkem Chodsko 
žije!, srdečně pozvali na celodenní oslavu mezinárodního Dne Země.
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Školám i široké veřejnosti volně přístupná akce se konala dne 22. 4. 2015 v Arboretu Domažlice, Erbenova ulice č. 184.

Během dne se především děti, 
žáci a studenti mohli seznámit
s naučnou stezkou, po níž 
je pilně provázely studentky 
obchodní akademie.
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Praktickou ukázkou výsadby léčivých rostlin dle zásad ekologického zahradnictví názorně předvedla místopředsedkyně spolku
Mgr. Denisa Drahonská.

Z úst Elišky Dolinové vyslechli zájemci přednášku o léčivých účincích zde pěstovaných rostlin.
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Význam a užitečnost včel v přírodě pozdvihli manželé Lstibůrkovi z Pasečnice.

Po celý den probíhala též ukázka měření nejvyšších stromů arboreta stromolezeckou technikou, kterou neúnavně předváděli Lukáš 
Čermák a Josef Mezera. Reálná výška všech měřených stromů pak byla překreslena křídou na asfalt u hlavní příjezdové cesty ke škole.
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Indiánský stan TEE-PEE, sportovní 
hry, ukázky techniky tkaní textilií na 
tkalcovském stavu, korálkování
a drátenické práce zajišťovali 
pracovníci a klienti Diecézní charity 
Plzeň SOS Domažlice. A došlo též na 
instalaci úlů pro včelky samotářky
a čmelína.
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I přes nízký zájem z řad přihlášených závodníků (celkem dva) se uskutečnila první Domažlická koloběžkyáda o mistra koloběhu 2015.
Na obrázku jsou vítězové s cenami, které sponzorským darem věnovali Mgr. Jan Šticha, jízdní kola Jaroslav Turek Domažlice a Policie ČR. 
Nejen v arboretu, ale i v indiánském stanu TEE-PEE, doprovodili Den Země skauti s tématicky zaměřenými aktivitami v přírodě.
Na závěr mezinárodního Dne Země se od 18 hodin uskutečnilo veřejné shromáždění spolku Chodsko žije! s příjemnou diskuzí
o současném a budoucím kulturním dění ve městě. Oslava mezinárodního Dne Země mohla proběhnout dík přispění finanční částky
9 000 Kč, které spolek Chodsko žije! spolek pro kulturu a rozvoj získal z grantu města Domažlice.


