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Pomník tvoří klasický tvar trojbokého hranolu, svou formou připomínající vítězný
sloup. Nasazení života účastníků válek, jako nejvyšší hodnoty, znázorňuje pomník
svou monumentalitou, přesahující běžné městské měřítko. Formu památníku tvoří
dva do sebe vložené geometrické tvary. Hmotný trojhranný hranol a prázdný
kužel. Prostým prolnutím tvarů vzniká otvor, kterým je možné do památníku
vstoupit. Uvnitř je pohled veden vzhůru, do vzdáleného nejasného bodu – světla
na konci tunelu. Je prostorem pro zamyšlení, vzpomínku.
Umístění pomníku je definováno rozmístěním stromů v parku tak, aby si získal
důstojný prostor. Hranol obklopuje trojúhelníková plocha zpevněného povrchu,
která umožňuje přístup do vnitřní části pomníku. Pomník je k cestě orientován
ostrou hranou a do povrchu chodníku zaseknut klínem s nápisem o funkci
monumentu. Vnitřní prostor pomníku je v noci osvícen.
Nadzemní část pomníku je provedena z černě probarveného pohledového
betonu. Vnější povrch je zbroušen do hladka a opatřen ochranným průhledným
nátěrem. Rozměry trojbokého hranolu jsou 3,2 m délka jedné strany a 19,2 m
výška. Rozměry vnitřního prostoru jsou 2 m průměr základny a 0,6 m průměr
horního otvoru. Výška tří vstupů dovnitř je 2,25 m. Nadzemní část památníku je
založena na dostatečně dimenzované betonové patce.
Zpevněný povrch pomníku tvoří rovnostraný trojúhelník odsazený od vnější hrany
monumentu o 1,6 m. (Délka strany je 8,75 m.) Povrch je navržen v materiálu
kompozitního mlatu (např. Terraway). Tento povrch narozdíl od klasického mlatu
není nutné udržovat a lze jej snadno čistit, přičemž si zachovává vodopropustnost.
Část plochy zasahuje do chodníku. Zde je uveden celý název pomníku: “Památník
válečných veteránů, 1914 - 1918, 1939 - 1945, 1989 - dnes”. Nápis je proveden
z pochozího betonu v němž jsou zality bronzové litery. Uvnitř monumentu jsou v
podlaze instalovány tři reflektory osvětlující v noci vnitřní prostor.
Památník je navržen z kvalitních materiálů a nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu.
Náklady na provoz se omezují na spotřebu elektřiny pro osvětlení.
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