
Ráda bych se s Vámi podělila o několik informací o parku River Valley vytvořeném v údolí řeky Sasketchewa v prostoru mezi 
městy Devon a Edmonton.  
 

 
 
  



Na mapě je znázorněno o jaké se jedná území. Řeka Sasketchewan protéká dvěma provinciemi Kanady. Já budu hovořit jen o 
malé části u města Edmonton v centrální části provincie Alberta. 
 

 
  



Edmonton je hlavním městem provincie Alberta. Žije zde přibližně 730 000 obyvatel a je to po Calgary druhé největší město v 
Albertě. Urbanistický plán je velmi velkorysý – Edmonton se rozkládá na 684 km2. Malá lidnatost umožňuje existenci 
rozsáhlých ploch zeleně uvnitř města – je to jedno z nejzelenějších měst Kanady – má více než 460 parků. Na druhou stranu 
velké množství zeleně a parků však také zvětšuje vzdálenosti ve městě. 
 

 
  



V roce 1998 bylo rozhodnuto, že je třeba vymyslet plán pro zlepšení rozvoje říčního údolí. River Valley Alliance oslovila mimo 
jiné také firmu EDA Collaborative Inc, aby tento koncepční plán vytvořila.  
Firma EDA má v Kanadě 2 sídla – v Torontu a právě v Edmontnu, proto jí byla místní krajina velmi blízká. Firma má celosvětovou 
reputaci v oblasti navrhování, územního plánování, krajinářské architektury i menežmentu. Funguje již více než 25 let a po 
celou dobu své existence usiluje o optimální propojení architektury s přírodou. 

 



V roce 1998 vznikl tedy první koncepční plán pro River Valley Alliance. Byla vypracována první studie , která zohledňovala 
současné a případné budoucí vzájemné vztahy v krajině. Lokalita měla být využita jako park, ale také jako místo pro rekreaci a 
sport. 
Předpokládané náklady se odhadovaly na 143 milionů dolarů. 
V roce 2003 byl vytvořen finální návrh, obsahující všechny projekty, zevrubnou technickou zprávu, celkový propočet a 
propagační materiály. Vznikl tak jeden z nejdelších a nejsouvislejších městských parků v Severní Americe.  
 

 

 
  



Celé údolí bylo rozděleno na 7 částí. 
1. „Brána Západu“ - Je prostor mezi městem Devon a JZ okrajem Edmontnu. Nejznámější částí je zde Rabbit Hill – v 

zimním období využívaný hlavně lyžaři, v letních měsících se zde konají četné konference. 
2.  část nese název „Příroda v celé své kráse“ – je to území od JZ hranice k Anthony Henday Drive. Je již součástí města 

a poskytuje přístup do volné přírody místním obyvatelům. Ti zde mohou obdivovat všechny krásy, které údolí řeky 
nabízí. 

3. Jsou „Atrakce údolí“ – najdeme je v prostoru mezi Anthony Henday Drive a Groat Road . Je to místo, kde se 
soustřeďují všemožné atrakce parku – Zoo, jednotlivé menší parky, kulturní a naučná centra. 

 

 



4. „Městské centrum“ – je situováno mezi Groat Road a Dawsonským mostem. Setkává se zde klidná atmosféra řeky s ruchem 
velkoměsta. Je to jedno z nejprominentnějších míst Edmontnu. Najdeme tu národní muzeum, budovu parlamentu, kongresové 
centum a v neposlední řadě mnoho restaurací a kaváren. 
5. Jsou „Parky v údolí“ – rozkládají se mezi Dawsonským mostem a budoucí Anthony Henday Drive east. Hlavní atrakcí je 
golfové hřiště a malý přístav, jinak park poskytuje mnoho tras pro pěší turistiku.  
6. Od budoucí Anthony Henday Drive east  k SV hranici Edmontnu se rozkládá takzvané „Velké údolí“. Tato část je částečně 
určena pro průmyslové aktivity, ale najdeme zde i sportovní centra, plavecký areál a kulturní centra. 
Poslední 7. částí je tzv „Dědictví údolí“ – je to prostor mezi SV hranicí Edmontnu a městem Fort Saskatchewan. Hlavním 
posláním této části je seznámit návštěvníky s historií údolí – je zde mnoho historických, ale i moderních staveb. Stejně jako 
ostatní části parku nabízí i tato velké množství sportovního vyžití (procházky, golf, kempování…). 

 



River Valley se tedy skutečně stalo místem, kde se lidé mohou setkat s panenskou přírodou, užít si všemožných sportovních 
aktivit, ale kde mohou obdivovat také architektu – jak moderní, tak historickou.  
 
 

 
 
 


