
Výběr dalších prací

- několik desítek územních plánů a studií sídel (vč. prvního návrhu klimatických lázní)
- Územní plán a proces „SEA“, Bulletin EIA - IPPC - SEA, Cenia MŽP ČR 2011
- Kosmopolitní Singapur - celosvětový vzor rozvoje města, Aktuality AUÚP 2011
- Územní plány, úřady územního plánování a urbanistická koncepce, Aktuality AUÚP 2010
- Územní studie Český les, KÚ PK 2009
- Krajina české Šumavy - směřuje k záchraně či pohřbívání ?, Sb. Šumava na rozcestí  odb. garant, 
Železná Ruda / UrbioProjekt 2009
- Koncepční aspekty ochranu a managementu zemědělské krajiny západních Čech, Sb. Ochrana a 
manažment pol´nohospodárskej krajiny, ÚKE SA Bratislava 2008
- Krajina české Šumavy - směřuje k záchraně či pohřbívání ?, Zahrada - park - krajina, 2008
- ÚAP pro ORP Klatovy, 2008
- Vietnam - významná změna globálních ekonomických potenciálů světa, FEK ZČU v Plzni 2007
- Šumava - strategie udržitelného vývoje, Mikroregion Šumava - západ, 2006
- Nejčastější narušení krajinného rázu venkova - areály zemědělské výroby a co dál ?, Sb. Ochrana 
krajinného rázu, Praha 2006
- Chráněná území ČR XI - Plzeňsko a Karlovarsko, spoluautor, AOPK Praha 2004
- Program rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji, I, II, III, KÚ 2003
- Hromnice - Žichlice 820 let, Granát Horní Bříza 2001
- Exploatace krajiny z pohledu krajináře, ekologa a urbanisty, Tvář naší země, krajina domova, 
ČKA Praha - hrad 2001
- Dopravní skelet a koordinace urbanistických a krajinných struktur, Sb. Veřejná zeleň - faktor 
životního prostředí měst a obcí, Plzeň 2001
- „EIA“ dálnice D3 Praha - Jílové, rozsáhlá mnohadílná dokumentace , ŘSD 1999 - 2000
- Posuzování vlivů koncepcí územních a rozvojových plánů VÚC ve vazbě na environmentální a 
stavební legislativu a ekologické principy a zákonitosti, Sb. Hodnocení vlivů na životní prostředí 
IÚAPP, Praha 2000
- NPP Americká zahrada u Chudenic - inventarizace a plán péče, AOPK Plzeň 1999 - 2000
- ÚP VÚC Semilsko - Český ráj, spoluautor, MMR ČR 1997 - 1999
- Poznatky a zkušenosti z problematiky hodnocení vlivů strategických koncepcí VÚC a liniových 
dopravních staveb na životní prostředí, Sb. Životní prostředí ČR - stav a perspektiva, ČSŽP Praha 
1996
- Ekologická studie Úhlavy, Otavy, Litavky, Sázavy, Malše, spoluautor, Hydroprojekt Praha, 1997 - 
2002
- Revitalizace říčních systémů Úhlavy - Dešenický a Žíznětický potok, MŽP ČR 1998
- Environmentální posouzení výstavby a provozování sportovních a rekreačních areálů SKI 2003, 
Sdružení SKI 2003 Liberec - Jablonec n.N. 1998
- Přírodovědecké posouzení koridoru variant dálnice D 5 kolem Plzně (Ejpovice - Sulkov), ŘSD ČR
1998
- Cyklotrasy a cyklostezky Západočeského regionu a mezinárodní cyklistická cesta Praha - Plzeň - 
Regensburg a návazné dokumentace, MMR, KÚ, Svazek obcí Domažlicko, UrbioProjekt 1997 - 
2006
- Krajinářská rehabilitace horského střediska Horní Mísečky v Krkonoších a návrh prohlídkové 
zahrady horské květeny (ideová koncepce) 1996
- Zkušenosti z přípravy a realizace obnovy venkova a krajiny na příkladu modelové obce Mutěnin a 
dalších, Sb. Obnova venkova a krajiny SMS Plzeň 1995
- Některá hlediska tvorby a ochrany krajiny a zdravého životního prostředí v územním plánování, 
Urbanismus a územní rozvoj 1995
- „SEA“ ÚP VÚC Ralsko, MMR ČR, 1994
- Urbanistická a krajinářská problematika Doupovských hor, Sb. České geografické společnosti 
1992



- Ekoregion „Zelená střecha Evropy, Urbanismus a územní rozvoj 1992
- Generel ÚSES Západní Čechy, KUS STP Plzeň 1991
- Problematika životního prostředí v územně plánovací dokumentaci sídelních útvarů a zón, In: 
Štěpán J. a kol.: Péče o životní prostředí při zpracování územně plánovací dokumentace, SNTL 
Praha 1990
- Podmínky životního prostředí a přírodní zdroje, Zásady a pravidla územního plánování (výzk. 
úkol), VÚVA Brno 1990
- Prognóza Západočeského kraje do r. 2010, KUS STP Plzeň1989
- Územní systém ekologické stability Západočeského kraje, Sb. Komplexní řešení ochrany a tvorby 
životního prostředí měst a průmyslových oblastí Ústí n.L. 1989
- Ekologicko-krajinářská koncepce v územně plánovací činnosti, Sb. Vegetačné úpravy 
polnohospodorarskej krajiny, VÚOOD Bojnice 1988
- Kvalitativní analýza životního prostředí v Plzeňské aglomeraci, Sb. IX. konference o biosféře, 
1988
- Využití historické zeleně v pěší zóně města, Sb. Úloha zeleně v historických centrech měst a u 
objektů památkového zájmu, České Budějovice 1987
- Koncepce péče o životní prostředí v Západočeském kraji s výhledem do r. 2000 I-VIII, A,B,C,D, 
KUS STP Plzeň 1989
- Ekologická stabilita a krajinářská tvorba v územně plánovací a projektové činnosti, Sb. 
Zahradnictví do 3.tisíciletí, VŠZ Brno 1986
- Plánování zeleně a péče o zeleň ve vztahu k organizačnímu zabezpečení, právním a technickým 
normám, Sb. Systém péče o zeleň měst a vesnic, 1986
- Příspěvek k metodice analýzy zeleně na příkladu krajského města Plzně, Výstavba a architektura 
Praha 1965
- Problematika tvorby zeleně v investičním procesu výstavby měst, Sb. Životní prostředí a veřejná 
zeleň X, Průhonice 1984
- Zachování ekologické rovnováhy, Zpravodaj KR ČSVTS Plzeň, 1984
- Urbanistická zeleň a její klasifikace, Záhradníctvo 1984
- Zeleň v projektové a územně plánovací praxi, Sb. Tvorba a ochrana zeleně v urbanizované krajině,
SAV Mlyňany 1984
- Krajina v územně plánovací činnosti, Životné prostredie, Bratislava 1983
- Generel zeleně Plzeň I-V, KUS STP Plzeň 1982- 86
- Ekologicko-krajinářská problematika rekreace, výstavby a dopravy v západočeské části Šumavy, 
Sb. Ekologické problémy hospodaření v CHKO Šumava 1982 
- Krajina v územním plánování, In: Bioklimatologie v územním plánování (skripta), VŠZ Brno 
1982
- Z království barev a vůní - Botanická zahrada Plzeň, Plzeňský přehled 1981
- Koncepce zeleně v péči o zdravé životní prostředí, Záhradníctvo I, II, 1981
- Ekologická a krajinářská hlediska v územním plánování, Územní plánování a urbanismus 1981
- Krajina a zeleň ve vývoji Plzně I, II, III, IV, Plzeňský přehled 1980
- Životní prostředí v Plzeňské aglomeraci, Územní plánování a urbanismus 1980
- Asanace a rekultivace hydrochemické těžby uranové rudy UD Hamr,  (výzk. úkol Přírodov. fak. 
UK Praha 1980) 
- Obytné prostředí a zeleň, In. Sb. Zeleň v obytném prostředí sídlišť, ČSVTS Ústí n.L. 1979
- Hurych V., Valtr P.: Školní park Neuberk a dendrologické sbírky Střední zahradnické školy 
Mělník, SZN Praha 1979
- Ochranné biologické bariéry chemické úpravny Stráž p.R., spoluautor, (výzk. úkol Přírodov. fak. 
UK Praha 1978)
- Asanace a rekultivace lokalit hydrochemického dobývání v oblasti Hamru, spoluautor, (výzk. úkol
Přírodov. fak. UK Praha 1977)
- Klíč k rozlišování domácích a introdukovaných jehličin, Střední zahradnická škola Mělník 1977
- Pokryvná zeleň a její funkce v sídlištích I, II, III, Záhradníctvo 1977



- Přírodní poměry okres Mělník, Kartografie Praha 1977 
- Vliv hydrochemického a hornického dobývání na životní a přírodní prostředi, spoluautor, (výzk. 
úkol Přírodov. fak. UK Praha 1976)
- Vývoj zahradní a krajinářské architektury ve 20. století, Zahradnická fakulta VŠZ Lednice 1974


