Hrady, zámky, tvrze:
Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) – zámek
Brandýs nad Labem – stavby v zámeckém parku
Čechtice (okres Benešov) – zámek
Dlouhá Lhota (okres Příbram) – zámek
Dolní Beřkovice (okres Mělník) – zámek
Dolní Beřkovice (okres Mělník) – budovy předzámčí
Filipov (okres Kutná Hora) – zámek
Jemniště (okres Benešov) – bývalá tvrz, tzv. starý zámek
Jemniště (okres Benešov) – 2 zahradní domky
Jirny (okres Praha – východ) – zámek
Komorní Hrádek (okres Benešov) – zahradnický domek
Krásná Hora nad Vltavou (okres Příbram) – domnělá tvrz, později sýpka
Kuřívody (okres Česká Lípa) – zámek
Květnice (okres Praha – východ) – bývalý hrad
Lázně Bělohrad (okres Jičín) – areál zámku s čestným dvorem, oranžerií a sýpkou
Němčice (okres Strakonice) – areál zámku s hospodářským dvorem
Ostrov u Bohdanče (okres Kutná Hora) – zámek a hospodářský dvůr
Ostředek (okres Benešov) – zámek s kaplí sv. Jana Nepomuckého
Praha 5 Smíchov – usedlost Hřebenka
Pravonín (okres Benešov) – zámek
Řepín (okres Mělník) – areál zámku s hospodářskými budovami
Sádek (okres Třebíč) – hrad Ungersburg (Sádek)
Šelmberk (okres Tábor) – palác dolního hradu
Starý Knín (okres Příbram) – domnělá tvrz, později sladovna a sýpka
Třebotov (okres Praha – západ) – tvrz, později fara
Tvoršovice (okres Benešov) – zámek, hospodářský dvůr a budovy v parku
Žehušice (okres Kutná Hora) – bývalá tvrz, tzv. Starý zámek
Žehušice (okres Kutná Hora) – křídlo stájí a jízdárny
Žehušice (okres Kutná Hora) – stará hájenka čp. 109
Žireč (okres Trutnov) – zámek, později jezuitská rezidence
Církevní stavby:
Anenská Studánka – kaple nad pramenem
Havlíčkův Brod – kostel sv. Kateřiny
Hostín u Vojkovic – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hostinné – kostel Nejsvětější Trojice
Cheb – kostel sv. Mikuláše
Jindřichův Hradec – jezuitská kolej

Nymburk – Staré děkanství čp. 29
Stará Boleslav – jezuitská rezidence
Strakonice – soubor kaplí na hřbitově u sv. Václava
Žireč – konventní kostel sv. Anny
Žireč – zámek, později jezuitská rezidence
Městské stavby:
Aš – bývalá hasičská zbrojnice a městská knihovna čp. 635
Altenburg (Německo) – neorenesanční vila
Brandýs nad Labem – dům čp. 3
Dvůr Králové nad Labem - dům čp. 86
Dvůr Králové nad Labem – dvojdomek čp. 322+476
Havlíčkův Brod – tzv. Školníkův dům čp. 55
Havlíčkův Brod – ohradní zeď v ulici Na Valech
Havlíčkův Brod – stará radnice čp. 87
Hradec Králové – dům čp. 63
Hradec Králové – budova YMCA čp. 666
Cheb – radnice čp. 1
Cheb – Městský dům čp. 492
Jičín – tzv. Regentský dům čp. 2
Křivsoudov (okres Benešov) – dům čp. 66
Liberec – městské lázně čp. 723/I
Lysá nad Labem – špitál čp. 265
Mariánské Lázně – Úšovice, lázeňský dům Miramonte čp. 133
Mělník – Masarykův kulturní dům čp. 323
Mladá Boleslav – dům čp. 2/I
Nymburk – Staré děkanství čp. 29
Nymburk – tzv. Hlavův dům čp. 165
Nymburk – dům čp. 171
Pacov – hospoda „Na Panské“ čp. 77
Praha – Malá Strana, dům čp. 242/III „U Bonaparta“
Praha – Malá Strana, dům čp. 310/III „U tří bílých lilií“
Praha – Malá Strana, dům čp. 323/III „U tří zlatých korun“
Praha – Malá Strana, dům čp. 481/III „U zeleného kozla“
Praha – Nové Město, objekt čp. 2092
Rožmitál pod Třemšínem (okres Příbram) – Hofmeisterův dům čp. 41
Slaný - tzv. Modletický dům čp. 14
Slaný – dům U Vojnů čp. 134
Slavonice – dům čp. 515

Turnov – dům čp. 271
Vlašim – Stará radnice čp. 121
Vlašim – stará škola a záložna čp. 47
Vrchlabí – dům čp. 27
Vrchlabí – dům čp. 209
Vrchlabí – dům čp. 298 „Rozkročák“
Moderní architektura:
Aš – bývalá hasičská zbrojnice a městská knihovna čp. 635
Hradec Králové – hlavní nádraží
Hradec Králové – budova YMCA čp. 666
Hradec Králové – Novákovy garáže čp. 835
Hradec Králové – Lékařská fakulta, bývalé Velitelství II. sboru čp. 870
Mělník – Masarykův kulturní dům čp. 323
Praha – Nové Město, objekt čp. 2092
Vlašim – stará škola a záložna čp. 47
Lidová architektura a hospodářské stavby:
Borotín – hospodářský dvůr u hradu
Brandýs nad Labem – usedlost čp. 407
Dědibaby (okres Mělník) – sýpka u čp. 4
Dobrovice (okres Mladá Boleslav) – zámecký hospodářský dvůr
Dvůr Králové nad Labem – dvojdomek čp. 322+476
Hajnice – Brusnice (okres Trutnov) – dům čp. 6
Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod) – rodný dům K. H. Borovského čp. 163
Herálec (okres Havlíčkův Brod) – vrchnostenská sýpka
Hlasivo (okres Tábor) – usedlost čp. 15
Cheb – sýpka u kláštera klarisek
Jakub (okres Kutná Hora) – usedlost čp. 26
Jirny (okres Praha - východ) – sýpka
Kamenický Šenov (okres Česká Lípa) – dům čp. 48
Krásná Hora nad Vltavou (okres Příbram) – domnělá tvrz, později sýpka
Krnín (okres Český Krumlov) – dvorec čp. 1
Křešice (okres Benešov) – hospodářský dvůr
Kunžak (okres Jindřichův Hradec) – mlýn čp. 113
Kutná Hora – mlýn Cimburk
Lipová (okres Děčín) – dům čp. 424
Mezná (okres Děčín) – dům čp. 31
Poděbrady – dům čp. 80/III a Sadská – dům čp. 28/II

Praha Holyně – Rohlovský mlýn čp. 20
Praha Stodůlky – usedlost čp. 6
Sázava – Černé Budy (okres Benešov) – hospodářský areál „Podklášteří“
Starý Knín (okres Příbram) – domnělá tvrz, později sladovna a sýpka
Středokluky (okres Praha – západ) – Kalingerův mlýn čp. 39
Třebíz (okres Kladno) – domek čp. 20
Vepřek (okres Mělník) – mlýn čp. 19
Zahrádka (okres Plzeň - jih) – mlýn č.e. 3
Zamachy – Syslov (okres Mladá Boleslav), usedlost čp. 19
Technické památky:
Aš – bývalá hasičská zbrojnice a městská knihovna čp. 635
Bezdrev (okres České Budějovice) – most v hrázi rybníka
Hradec Králové – hlavní nádraží
Hradec Králové – Novákovy garáže čp. 835
Jilemnice – pivovar a sladovna čp. 1
Kunžak (okres Jindřichův Hradec) – mlýn čp. 113
Kutná Hora – mlýn Cimburk
Lešetice (okres Příbram) – vězeňský tábor Vojna
Liberec – městské lázně čp. 723/I
Mladá Boleslav – továrna Reiss čp. 45/III a 46/III
Praha Holyně – Rohlovský mlýn čp. 20
Příbram – Březové Hory – soubor hornických památek
Sázava – Černé Budy (okres Benešov) – hospodářský areál „Podklášteří“
Starý Knín (okres Příbram) – domnělá tvrz, později sladovna a sýpka
Středokluky (okres Praha – západ) – Kalingerův mlýn čp. 39
Týnec nad Sázavou (okres Benešov) – bývalá manufaktura na kameninu čp. 2
Vepřek (okres Mělník) – mlýn čp. 19
Vrchlabí – dům čp. 298 „Rozkročák“
Zahrádka (okres Plzeň - jih) – mlýn č.e. 3
Žehušice (okres Kutná Hora) – panská sladovna čp. 19
Žireč (okres Trutnov) – bývalý pivovar čp. 3
Invertární a sídelní průzkumy:
Okres České Budějovice (část) – vesnice a lidová architektura
Dubsko (okres Benešov) – historický krajinný celek
Okresy Chrudim (část) a Pardubice (část) – památkový fond
Okresy Jičín a Semily – vesnice a lidová architektura
Kačerov (okres Rychnov nad Kněžnou) – památkový průzkum vesnice

Kralupy nad Vltavou – blok Husova – Žižkova – Jodlova – Palackého náměstí
Kralupy nad Vltavou – Mikovice
Liberecký a Ústecký kraj – vesnice a lidová architektura
Mšeno (okres Mělník) – území městské památkové zóny
Nymburk – program regenerace městské památkové zóny
Příslop (okres Prachatice) – posudek na vesnici a návrh památkové ochrany

