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A. ÚVODNÍ ÚDAJE

název: Tvorba v historickém prostředí města Kroměříže: Úprava nábřeží v úseku mezi
hlavním a Zborovským mostem (návrh volnočasového centra a nového mostu)
lokalita: Kroměříž, nábřeží Moravy (úsek mezi hlavním a Zborovským mostem)
údaje o zadavateli (potenciální investor): Fakulta architektury VUT v Brně, Město
Kroměříž
údaje o zpracovateli (autor studie): Bc. Marcela Šónová (Honzírková)
stupeň zpracovávané dokumentace: architektonická studie
datum zpracování: únor-květen 2017

Studie zpracovává architektonický návrh volnočasového centra na
Erbenově nábřeží v Kroměříži a návrh nového mostu přes řeku propojující
ulice Rostislavova - Chelčického. Oba návrhy navazují na předchozí studii
týkající úprav nábřeží Moravy. Návrhy reagují na současné problémy a
nedostatky ve městě.

Protože řeka Morava je jedním z nejdůležitějších činitelů a faktorů ovlivňující
město, zaměřuje se práce právě na problematiku řeky a jejího okolí v městském
prostředí. Morava hrála významnou roli při vzniku a rozvoji města. V historii řeka
formovala město (především jeho uspořádání a osídlení, ale také funkce) do té
doby, než lidé začali formovat řeku. Následně člověk začal vnímat řeku jako
bariéru, překážku, kterou je potřeba omezit a překonat. Tak tomu bylo podobně i
v Kroměříži. I když se v historii občas objevila období, kdy byla řeka zapojena do
života města, dodnes ze strany veřejnosti převažuje spíše chladný a odměřený
přístup k řece. Možná respekt k přírodnímu živlu, možná strach z neovlivnitelné
síly a moci, kterou řeka nad námi stále má, a nebo možná jen zkostnatělost a
přísnost názorů, které brání vzkříšení řeky v Kroměříži? Příroda se k nám bude
chovat vždy tak, jak se chováme my k ní. S řekou je to stejné. V historii jsme ji
omezovali, regulovali, zkracovali, měnili její tok tak, jak nám to vyhovovalo (kvůli
výstavbě, regulaci množství vody atd.). Na to řeka reagovala později ničivými
záplavami. Je to její jazyk, kterým k nám promlouvá a snaží se nám sdělit, co se
jí líbí a nelíbí. A nejsou to jen záplavy, ale také množství a proud vody, složení
vody atd. Stále se nám snaží připomenout, že je tady s námi a že je stále živá.
Tak trochu jsme z ní a jejího okolí bohužel vytvořili místy smutný mrtvý prostor
bez života a teď je opět jen na nás, abychom ji vzkřísili. Tak se k ní neobracejme
zády, ani ji neignorujme a snažme se vnímat její potenciál i potřeby. Jedině
potom nám řeka dovolí, abychom ji mohli zapojit do našeho aktivního městského



života.
Návrh úpravy nábřeží řeší úsek mezi hlavním a Zborovským mostem. Byl

stanoven základní koncept obsahující 4 body: úprava levého břehu, úprava
pravého břehu, umístění přístaviště-zázemí a nový most přes Moravu. V první
fázi (předcházející projekt) bylo území řešeno v širším urbanistickém kontextu se
zaměřením na návrh úprav pravého a levého břehu. Návrh se snažil svým
řešením zapojit řeku aktivně do městského prostředí i života. Druhá závěrečná
fáze (tento projekt) zpracovává architektonické studie nového přístaviště-zázemí
a nového mostu. Přístaviště-zázemí by mělo dle požadavků města sloužit jako
volnočasové centrum, jehož náplní by bylo společenské zázemí a centrum této
oblasti. Stalo by se důležitým bodem v Kroměříži, odkud a kam se lidé mohou
přepravit po řece, na kole nebo jen po svých. Studie mostu zkoumá možnosti
řešení nového mostu přes řeku v Kroměříži, který v této oblasti tolik chybí.



B. ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH VOLNOČASOVÉHO CENTRA

B.1 Průvodní zpráva

Stávající stav

Objekt volnočasového centra byl v návrhu umístěn na pravý břeh na Erbenově
nábřeží v těsné blízkosti řeky a v návaznosti na nábřežní komunikaci, kudy vede
cyklostezka a pěší zóna. Navrhovaná plocha objektu se nachází na městských
pozemcích sousedících s Úřadem práce z jedné strany a panelovým sídlištěm z
ostatních stran. Přístup k objektu je možný z ulice Spáčilova příjezdovou cestou, která
nyní slouží jako zadní příjezd k Úřadu práce. Lokalita je snadno dostupná z centra,
které je vzdáleno přibližně 700 m, a v dostupné vzdálenosti se nachází také vlakové a
autobusové nádraží situované na protějším břehu. V blízkosti jsou parkovací plochy,
jednou z nichž je parkoviště v ulici Vejvanovského, které slouží jako jedno z ústředních
parkovišť pro centrum města. Další parkovací stání budou navržena s novým objektem.
Jedná se o klidnou parkovou lokalitu s množstvím vzrostlých stromů a bohatou zelení.
Nacházejí se zde především listnaté opadavé stromy (kaštany, vrby, lípy) a drobné
křoviny. Umístění navrhovaného objektu využívá pohledových os z protilehlého břehu a
z hlavního mostu. Dle územního plánu lokalitou prochází chráněné pásmo přírodní
akumulace vod a plocha navrhovaného objektu se nachází v ochranném pásmu MPR,
jejiíž hranice jsou v těsné blízkosti řešeného území. Přítomnost řeky zvyšuje hrozbu
povodní. Předpokladem je využívání objektu jako společenského zázemí pro zdejší
aktivity, především lodní dopravu a vodní turistiku. Bohužel proud řeky pod místem
uvažovaného objektu není příznivý pro stálé kotvení lodí, protože zde doznívají vratné
proudy vznikající pod hlavním mostem.

Cíle

Hlavním cílem je navrhnout společenské zázemí pro veřejné aktivity odehrávající
se v této lokalitě, kterými jsou především cyklistika, pěší turistika, vodní turistika a
sporty, rybářství a jiné.

Předpokládaným obsahem objektu a jeho přilehlých ploch jsou:
● plocha pro parkování aut (návštěvníků a zásobování)
● zachování stávajících stromů v nejvyšší možné míře a dosazení nových
● stojany na kola
● venkovní posezení před objektem



● herní plocha/prostor pro děti
● venkovní pódium včetně hlediště
● vstupní a komunikační plochy/prostory
● půjčovna a servis lodí (pramice a malé motorové lodě), příslušenství k vodní turistice
a sportům
● půjčovna kol, koloběžek a bruslí
● obchod (se základními potravinami a suvenýry)
● informace města Kroměříž
● občerstvení
● hygienické a sociální zázemí
● víceúčelový prostor (prostor pro výstavy, přednášky, besedy aj.)
● relaxační zóna

Popis návrhu

Objekt volnočasového centra je umístěn na pravém břehu a navazuje na soubor
veřejných budov podél Erbenova nábřeží. Ten je uspořádán v prostorovém cípu mezi
ulicemi Tovačovského a Erbenovým nábřežím. Nejblíže k centru se v tomto uskupení
nachází Floriacentrum (objekt se zahrádkářskými potřebami), budova bývalé
společnosti Elmatherm, která je z velké části dnes nevyužitá, na nároží je situována
budova pojišťovny a na ni navazuje podél řeky Úřad práce. Poslední dva objekty jsou
dílem architekta Rullera. Navrhovaný objekt je umístěn v návaznosti na toto uspořádání
vedle Úřadu práce, takže vytváří plynulé prodloužení celého souboru. Z ostatních stran
objekt obklopuje park. Zadní příjezdová cesta k současnému Úřadu práce je využita a
slouží zároveň jako příjezdová komunikace k objektu a po rozšíření i jako parkovací
plocha. Podél příjezdových cest tak vznikne množství nových parkovacích stání včetně
několika vyhrazených pro invalidy. Přístup do objektu je tak možný ze dvou stran - od
řeky pro pěší a cyklisty a od centra příjezdovou cestou ze Spáčilovy ulice.

Návrhu objektu předcházel komplexní návrh nábřeží, který stanovil jeho umístění u
nábřežní komunikace na ose navržené tribuny a byl hlavním podkladem pro návrh
řešeného objektu. Návrh ovlivnily limity území, kterými je především řeka a stav její
vodní hladiny (hrozba povodní). Dalším limitem pro nový objekt jsou vzrostlé stromy,
stávající zástavba a v neposlední řadě také MPR, jejíž hranice se nachází v těšné
blízkosti. Samotné území spadá do ochranného pásma MPR. Historické prostředí
Kroměříže tedy hraje v návrhu důležitou roli. Protože se jedná o volnočasové centrum
se zázemím pro vodní turistiku a sporty, bylo nutné vyřešit kotvení a transport lodí.
Nástupiště je navržené v nejnižší úrovni břehové úpravy v místě, kde se nábřežní



komunikace rozšiřuje a nabízí tak dostatečný manipulační prostor. Záměrně je
vzdáleno přibližně 120 m od osy, na které leží navržená tribuna a objekt, protože v
místech pod tribunou doznívají vratné proudy vznikající pod hlavním mostem, což
komlikuje kotvení lodí. Lodě budou trvale uloženy a spravovány v navrženém objektu. V
období plavební sezóny budou na vozíku dle potřeby sváženy na řeku k plánovanému
nástupišti a z řeky zase zpět do budovy. Tento provoz se může opakovat každý den,
týdně nebo dle aktuální potřeby. Kaskádová úprava nábřeží s komunikačními rampami
umožňuje plynulou a snadnou přepravu lodiček, takže bude možné s nimi nakládat, jak
bude zrovna třeba. Protože je pro lokalitu charakteristická a významná zeleň a vzrostlé
stromy, návrh některé stávající stromy zakomponovává do plochy objektu a doplňuje o
nové. Objekt se tak stává organickou součástí zeleného parku, což je hlavní koncepční
myšlenkou, která se odráží v dispozici i vzhledu. Stejně jako stromy, v nejnižší úrovni je
objekt subtilní, transparentní a snadno prostupný. V případě povodní voda proteče
objektem jako mezi kmeny, samozřejmě za určitých škod v přízemním podlaží, ale
náročnější provozy zůstanou nepoškozeny, protože budou umístěny do vyšších podlaží.
Stejně jako stromy vytváří svým listím stín, usměrňují vítr a čerpají energii, stejně tak i
fasáda nového objektu bude mít podobné funkce a vzhledem se snaží ještě více
přiblížit svému okolí. Nejbližší plochy v okolí volnočasového centra obsahují kromě
parkování také herní prostor pro děti, venkovní pódium, stojany pro kola a venkovní
posezení před objektem. V předprostoru je rozdělením ploch vymezena hlavní
komunikační trasa a trasa pro transport lodiček. Samozřejmě nedílnou součástí
okolního prostoru jsou stromy. Samotný objekt je koncipován jako třípodlažní. Uvnitř
každého podlaží je vždy soustředěn blok prostorů uprostřed protnutý komunikačním
centrem. V prvním a druhém podlaží je tento blok od vnějšího líce fasády uskočený
dovnitř dispozice tak, že okolo celého objektu vzniká krytý ochoz. Ve třetím podlaží, na
střešní terase, je blok minimalizovaný na nejnutnější prostory. Blok v prvním podlaží
obsahuje půjčovnu lodí, komunikační prostory a sociální zázemí, cyklopůjčovnu a
obchod s informacemi. Do druhého podlaží byl navržen provoz s občerstvením,
víceúčelový sál, opakuje se komunikační prostor a sociální zázemí. Ve třetím podlaží je
umístěno zázemí objektu a zbývající plochu představuje střešní terasa. Terasa se
nachází přibližně ve výškové úrovni korun stromů, což zde navozuje příjemný chráněný
prostor.

Objekt se nachází na nově vymezeném pozemku o celkové výměře přibližně 2000
m2 (včetně parkovací plochy). Samotná budova má půdorysný tvar obdélníku s delší
stranou délky 35 m a kratší stranou délky 15 m. První podlaží navazuje na úroveň
okolního terénu a díky krytému ochozu je volně dostupné a prostupné ze všech stran.
Centrálním prostorem je schodišťová hala oddělená od exteriéru posuvnými dveřmi,



které mohou v teplých dnech zůstávat otevřené, a objekt tak ještě více propojit a otevřít
do okolního prostředí. Z haly je po schodišti nebo výtahem přístup do vyšších podlaží a
dále odsud vede vstup do bezbariérového WC a sociálního zázemí s dámskými a
pánskými toaletami. Dalším provozem v přízemí je malý obchod se základními
potravinami a suvenýry (s výměrou 39 m2), který zároveň slouží jako informace města
Kroměříž. Ve vedlejším prostoru se nachází cyklopůjčovna (o ploše 35 m2) přístupná
pro návštěvníky z krytého podloubí. Cyklopůjčovna by mohla nabízet zapůjčení kol,
koloběžek, nebo bruslí. Na druhé straně objektu je půjčovna a servis lodí (o ploše 104
m2), kde si návštěvníci mohou objednat plavbu nebo zapůjčení loďky. Zde jsou lodě
trvale uloženy a odsud jsou vozíkem sváženy na řeku, je zde také možný servis a
oprava poškozených lodí. Prostory prvního podlaží jsou od exteriéru vymezeny
prosklenými stěnami, což zajišťuje vzdušnost a transparentnost celého podlaží. Ve
druhém podlaží se opakuje schodišťová hala s velkoformátovými posuvnými dveřmi
vedoucími na krytý ochoz. Z haly je opět přístupný výtah. Velkou část tohoto podlaží
zabírá bistro (s výměrou 104 m2), jehož součástí je prostor pro přípravu jídel a
samozřejmě nechybí obsluhovací a výdejní bar. V opačné části se nachází víceúčelový
sál (o ploše 75 m2) pro pořádání výstav, besed, přednášek, seminářů, školních
programů nebo jen k volnému odpočinku a posezení. Z tohoto prostoru je přístupné
sociální zázemí sloužící pro toto a vyšší podlaží, kde je umístěna šatna a toalety. Celý
blok prostorů je stejně jako v prvním podlaží obehnán prosklenými stěnami, takže
působí transparentně a vzdušně. Navíc část stěny v obou provozech je navržená z
velkoformátových posuvných oken, což umožňuje prostory propojit s venkovním
ochozem. Ve třetím podlaží vede ze schodišťové haly opět přístup do výtahu, dále do
technické místnosti (o ploše 13 m2) a nechybí zde sklad venkovního vybavení (s
výměrou 17 m2). Tento blok je zastřešen a zbytek plochy třetího podlaží slouží jako
otevřená střešní terasa, kde se nachází relaxační zóna s lehátky, venkovní posezení
nebo ping-pongové stoly.

Vzhled objektu vychází z konceptu, který se záměrně snaží přiblížit funkci i podobě
stromů tak, aby se svým okolím jednoduše splynul, ale zároveň i vynikl v období, kdy
stromy opadají. Proto objekt využívá lehkosti a vzdušnosti skeletového systému a
prosklených prvků, které zajistí nejen transparentnost, ale navíc také reflexi okolního
prostředí. Výrazným fasádním prvkem jsou skleněné kruhy v zelených odstínech, které
jsou přikotveny ke konstrukci objektu ve vyšších úrovních. Tyto prvky vytváří přirozený
stín stejně jako listí stromů, chrání budovu před větrem a navíc jsou doplněny
fotovoltaickým systémem, takže dokáží vyrábět energii. Díky svému vzhledu i funkcím
se tak navržený objekt doslova stává přirozenou součástí zeleného parku.



B.2 Technická zpráva

Popis staveniště

Plocha navrhovaného objektu je v současnosti nezastavěná, trvale volná. Území je
rovinaté bez výrazných výškových rozdílů, je zatravněno s výskytem vzrostlých stromů.
Lokalita se nachází v ochranném pásmu MPR, jejíž hranice prochází v těsné blízkosti.
Do řešeného území zasahuje chráněné pásmo přírodní akumulace vod a těsně ho míjí
hranice záplavového území Q100 (objekt leží těsně mimo něj). Stavbou nebudou
dotčena ochranná pásma inženýrských sítí.

Konstrukční řešení

Okolí objektu tvoří převážně zpevněné betonové plochy. Plochy, které jsou nejvíce
namáhané pěším provozem a přepravou lodí, jsou navrženy z odolnější betonové
dlažby. Součástí venkovní plochy objektu je konstrukce venkovního pódia z
vodovzdorného dřevomateriálu. Hlavní nosnou konstrukcí samotné budovy je skelet
skládající se z ocelových sloupů a spřažených stropů. Konstrukce je založena na
základových patkách a pásech a prostorově je ztužena výtahovou a instalační šachtou.
Nenosnými konstrukcemi ohraničující jednotlivé prostory jsou zděné příčky a prosklené
stěny z čirého tepelně-izolačního skla (v místech sociálního zázemí z matného skla).
Ochoz ve druhém podlaží a střešní terasa jsou obehnány skleněným zábradlím s
ocelovým madlem. Schodiště je navrženo jako lehké ocelové se zábradlím z tenkých
ocelových pásků, které probíhají napříč všemi podlažími. Venkovní pochůzí plochy jsou
z betonové dlažby a většina vnitřních podlahových ploch je navržena z keramické
dlažby. Fasádní prvky ve tvaru kruhů jsou umístěny v nahodilém uspořádání. Jejich
nosnou konstrukcí jsou sloupy a šikmé pásky přikotvené ke stropům. Kruhy ze skla jsou
naděleny na jednotlivé části dle šikmých pásků a nesou různé odstíny zelené. V
případě potřeby (dle výrobních požadavků) mohou být kruhy naděleny na drobnější
části tak, aby konečný vzhled kruhu připomínal korunu stromu (nepravidelné dělení,
které připomíná větve). Skleněné prvky jsou nerezovými nýty připevněny k ocelovým
podložkám ve tvaru kruhu, které jsou ukotveny ke sloupům, k šikmým páskům nebo
stropům. Tyto fasádní prvky jsou doplněny fotovoltaikou.

Většina výplní otvorů je součástí prosklených stěn. Hlavní vstupní dveře do objektu
jsou navrženy jako posuvné do stran. Dále se ve všech podlažích nacházejí prosklené
vstupní dveře vedoucí do jednotlivých provozů. Ve druhém podlaží jsou navržena
velkoformátová posuvná okna, která umožní propojit vnitřní prostor s exteriérem.



Interiérové dveře jsou klasické z dřevomateriálu.
Návrh kombinuje různé druhy materiálů. Hlavní nosné konstrukce jsou navržené z

oceli a betonu. Ocelové konstrukce budou mít antikorozní nátěr v odstínu tmavě šedé.
Venkovní pochůzí povrchy tvoří nejčastěji beton nebo betonová dlažba a vnitřní
podlahy keramická dlažba. Návrh využívá transparentnosti a odrazivosti skla - čirého,
matného i zabarveného. Samozřejmě v návrhu nechybí dřevo jako důležitý přírodní
materiál.

Technické zařízení budovy

Jelikož se jedná o zastavěné a technicky dobře vybavené území, objekt může být
bez problémů napojen novými přípojkami na nejbližší inženýrské sítě (vodovod,
kanalizace a elektrické sítě). Dešťová voda v prvním podlaží bude sváděna ze
zpevněných ploch spádem do nejbližšího propustného terénu. Ve druhém a třetím
podlaží a také na střeše bude spádem sváděna do žlabu, který probíhá po vnějším
okraji objektu. Ze žlabu je voda dále svedena do svislého odpadního potrubí, které
vede jedním ze sloupů v průčelí budovy. Odsud voda odtéká do zasakovací nádrže. V
objektu je instalováno odpadní potrubí, které odvádí odpadní vodu do veřejné
kanalizace. Samozřejmostí jsou rozvody studené pitné a teplé užitkové vody. Vytápění
budovy je navržené jako teplovodní s topnými rozvody v podlahách. Objekt je napojen
na elektrickou síť, ale díky fotovoltaickým panelům je schopný si část elektrické energie
vyrábět sám. Pro hlavní svislá potrubí, rozvody a instalace je navržena instalační
šachta umístěná za výtahovou šachtou. Součástí technického zařízení objektu je také
jímací soustava jako ochrana před bleskem. Plyn do objektu není zaveden. Hlavním
tepelným zdrojem je tepelné čerpadlo doplněné elektrokotlem. Technické zázemí se
nachází ve třetím podlaží, kde je kromě čerpadla a elektrokotle navržen zásobník teplé
užitkové vody a akumulační zásobník.

Požární bezpečnost

Požární bezpečnost objektu je zajištěna chráněnou únikovou cestou, kterou je
schodišťová hala. Ta zároveň tvoří požární úsek chráněný proti požáru požárně
dělícími konstrukcemi a protipožárními dveřmi otevíravými ve směru úniku. Ochoz ve
druhém podlaží je považován za nechráněnou únikovou cestu. Mezní délka
nechráněné únikové cesty byla vypočítána 20 m, což návrh splňuje ve všech místech.

Zařízení objektu



Venkovním zařízením je především vybavení dětského hřiště - trampolíny
zapuštěné v terénu, lanové a zavěšené prvky na stromech, dětské houpačky, průlezky
a další prvky. Před venkovním pódiem se nachází hlediště s otočnými sedadly. Před
objektem je navrženo venkovní posezení z masivního dřeva. Součástí krytého ochozu
před vstupem do objektu jsou prodejní pulty pro příležitostný prodej občerstvení nebo
výrobků v letních obdobích. Před cyklopůjčovnou jsou umístěny stojany na kola. Vnitřní
vybavení je přizpůsobeno dle jednotlivých provozů.

Ekonomické zhodnocení návrhu dle rozpočtových ukazatelů:

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
Celková plocha pozemku 2 048 m2

Zastavěná plocha staveb 535 m2

BILANCE HRUBÝCH PODLAŽNÍCH PLOCH
Celková hrubá podlažní plocha 576 m2

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
Celkový obestavěný prostor 4 905 m3

BILANCE PŘEDPOKLÁDANÉ CENY
Celková předpokládaná cena 32 775 210 Kč

BILANCE KAPACIT STÁNÍ
Počet parkovacích stání 39 / 3 osoby ZTP-ZTPP



C. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVÉHO MOSTU

C.1 Průvodní zpráva

Stávající stav

Hlavním cílem nového mostu je propojit oba břehy řeky v této oblasti. Hlavní most
na ulici Hulínské je jediným mostem v Kroměříži, což má za následek koncentraci
veškeré dopravy v centru. Nový most by spojil ulici Rostislavovu a Chelčického a došlo
by tak k uzavření části pravděpodobně budoucího dopravního okruhu, který probíhá
ulicemi Albertova - Moravská - Obvodová - Rostislavova - Chelčického. Nedaleko
navrženého mostu se nachází železniční most, Zborovský most. Z těchto míst se z
levého břehu nabízí krásný výhled na řeku a panorama města, kterému zde nebrání ani
žádné vysoké stromy, jak je tomu na pravém břehu. Ulice Rostislavova je vymezena
zástavbou rodinných domů a podél ulice Chelčického se nacházejí výrobní areály.

Cíle

Hlavním cílem je navrhnout most, který by řešil dopravní problémy ve městě, a
možnosti jeho řešení.

Požadavky na řešení mostu:
● prostor pro pěší provoz
● prostor pro automobilovou dopravu
● prostor pro cyklistickou dopravu
● zachování přehlednosti prostoru a výhledu do krajiny

Popis návrhu

Kroměříž je město, které se v historii rozvíjelo prstencovitě kolem svého centra. K
centru směřují hlavní městské průtahy vedoucí ze všech stran z okolí Kroměříže. Uvnitř
historické jádro lemuje vnitřní dopravní okruh. Ten ze směru od Hulína navazuje na
hlavní most přes řeku. Ve střední oblasti hlavní průtahy protíná další dopravní okruh,
který není ovšem zcela uzavřený. Je přerušen na několika místech a přetíná ho také
Morava. Veškerá doprava z okolí je tak sváděna přes hlavní most a dále pokračuje
vnitřním dopravním okruhem nebo naopak je sváděna vnitřním dopravním okruhem k
hlavnímu mostu. Tím dochází k nadměrnému zatěžování historického jádra a přilehlých



prostorů dopravou. Proto je potřeba najít vhodné řešení, jak tento problém eliminovat.
Dosazení nového mostu je jednou z vhodných možností.

Studie zkoumá možnosti řešení nového mostu přes řeku v místě propojení ulic
Rostislavova a Chelčického, kde se nabízí nový most umístit. Propojil by tak část
pravděpodobně budoucího středního dopravního okruhu.

V blízkosti se nachází Zborovský most, který je výrazný svou ocelovou příhradovou
konstrukcí, a blíže centru potom hlavní most, který má spíše masivní charakter. Protože
z míst navrženého mostu se nabízejí krásné výhledy na řeku a městské panorama,
most je navržen ze subtilní ocelové konstrukce bez podpěr nebo pilířů, které by
zasahovaly do průtočného profilu. Konstrukce se skládá ze dvou ocelových nosníků,
které se navzájem kříží. Mostovka s vozovkou leží na jednom z nich. Druhý nosník je v
konstrukci více přiznán a částečně vynáší lávku vyhrazenou pouze pro pěší, odkud se
nabízí ničím nerušený výhled na řeku. Vznikly by tak jasně vymezené provozní prostory
pro automobilovou dopravu a zvlášť pro cyklisty a pro pěší.


