12 odstínů fialové ze spektra barev a rostlin jen
podtrhuje půvab a krásu architektury domu. Jeho
osobitá duše je tak ne náhodou spojena s magickou
pověstí šeříku. Klenotem rezidence je šeříková
zahrada ve vnitrobloku domu. Historicky navazuje
na tradici původní zahrady z 19. století. Právě tady
byla kdysi zahrada malostranského měšťana Fleischingera se šeříkem tak krásným a bohatým, že byla
po tomto keři roku 1870 pojmenována celá ulice.

třída, pojmenovaná po hraběti Karlu Chotkovi.
Dnešní Vítězná ulice byla už tehdy významnou
součástí kulturního, obchodního i soukromého
života tamního měšťanstva. Právě sem, do krásných klasicistních činžovních domů, se stěhovaly
významné osobnosti – například na rohu Chotkovy
třídy a Újezdu bydlel vědec Joachim Barrande,
původem z francouzsko-španělské šlechtické rodiny,
později známý jako objevitel nalezišť trilobitů.

Samotné fialové barevné spektrum v sobě také
skrývá mnoho tajemného. Fialová je symbolem duchovna, spirituality, ale také srdečnosti. Vzniká smísením dvou základních barev: červené a modré. Ty
zároveň symbolizují opačné elementy: muže – ženu
nebo klid – dynamiku. Fialové květiny jsou určeny
pro velmi slavnostní chvíle a vyjadřují obdiv a úctu.
Do fialového spektra lze přiřadit i vůně. Tak
schválně: jak si představujete fialovou vůni?
Právě vůně šeříku, levandule nebo fialky přinášejí uvolnění a uklidnění a mohou pomoci na
cestě k proměně a novému začátku – třeba to
bude právě vaše nové bydlení v rezidenci snů.

Šeřík, tenhle omamně vonící keř, je od nepaměti
spojovaný s květnem, měsícem lásky a zamilovaných. S barvami květů od bílé přes růžovou
a purpurovou až po fialovočervenou se na jaře
setkáváme doslova na každém kroku. I proto
většina z nás považuje šeřík za „náš“, domácí keř.
Ve skutečnosti se z jeho bohatých květenství a vůně
ve střední Evropě těšíme teprve čtyři sta let. Jeho
původním domovem je Malá Asie, v 16. století
jej pak z Turecka přivezl německý císař Augerius
von Busberg. Nejprve pro potěchu dam a pánů
vídeňského dvora a až později se rozšířil do okolních
zemí. U nás se objevil až o dalších sto let později.
Český herbář z roku 1899 rostlinu velmi poeticky
popisuje a přináší návod na „šeříkové thé“, tedy
voňavý bylinkový čaj vařený z květů tohoto keře.

V polovině 19. století byla tato část Malé Strany
svědkem významného architektonického rozvoje.
Vděčí za to výstavbě řetězového mostu Františka
Josefa I. (dnes most Legií), vedoucího k Národnímu divadlu. Vznikl zde nový bulvár, Chotkova
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estetickou krásu a nádhernou vůni, ale také pro
údajnou magickou moc. Vysazení tohoto keře na
zahradě zajišťovalo celému domu a okolí ochranu
před negativními energiemi a zlou mocí. Špatní
duchové se tímto způsobem dali i vyhánět. Stačilo
šeříkem vyzdobit dům, ve kterém strašilo, a nezvaní
duchové se postupně vytratili. Snítka květů zavěšená
v obydlí chránila i před zlými čarodějnicemi.
Víte ale, kdy šeřík nabývá skutečně čarovných sil? Říká se, že v předvečer prvomájové
noci. Datum 1. května je ideální příležitostí, kdy magii této rostliny vyzkoušet.

Šeřík se v Čechách vždy
těšil oblibě nejen pro
svoji estetickou krásu
a nádhernou vůni,
ale také pro údajnou
magickou moc.

Syringa (takhle poeticky zní jméno šeříku v latině)
se v Čechách vždy těšila oblibě nejen pro svoji

Moderní noblesní byty, a přece dýchající
historickou atmosférou – v centru
města, a přece skryté před ruchem
metropole, dům obklopený krásnou
zahradou. Možnost se sem posadit
a nechat se unášet omamnou vůní
šeříku. Mít na dosah kavárny, vybrané
restaurace, galerie i přírodu. To vše
se snoubí v neorenesančním projektu
Château Savoy, nacházejícím se v jedné
z nejlepších lokalit města – v Šeříkové
ulici na Malé Straně, jen kousek od
mostu vedoucího k Národnímu divadlu
nebo od vyhlášeného Café Savoy.
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of the cultural, business and private lives of local
townspeople. Significant personalities moved into
this area, to the beautiful neo-classical tenement
houses. For example, scientist Joachim Barrande
from a French-Spanish aristocratic family, later
known as the discoverer of the sites of trilobites, lived on the corner of Újezd and the Chotek Avenue.

m

Modern elegant apartments, yet exuding a historical
atmosphere – in the city centre, yet hidden from the
bustle of the metropolis, a complex surrounded by
a beautiful garden. The possibility of sitting here,
being carried away by the intoxicating scent of
lilac. Cafés, fine restaurants, galleries and greenery
within reach. All these are combined in the Neo-Renaissance Château Savoy complex, located in
one of the best areas of the city. Château Savoy
is in Šeříková (“Lilac”) Street on the Lesser Side,
just a short walk from the bridge leading to the
National Theatre and the renowned Café Savoy.
The 12 shades of violet from the spectrum of
colours and plants only highlight the grace and
beauty of the building’s architecture. It is no
coincidence that its distinctive soul is associated
with the magical reputation of lilac. The Lilac
Garden in the patio is the gem of the residence.
Historically this follows the tradition of the original
19th-century garden, which was once the garden
of a Lesser Town resident called Fleischinger.
The lilacs here were so lush and beautiful that, in
1870, the whole street was named after them.
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Lilac, this intoxicatingly fragrant bush, has always
been associated with May, the month of love and
lovers. In spring, literally at each step one sees the
colours of the blooms from white to pink, purple
and violet-red. That is why most of us consider
lilac to be “our” national bush. In fact, inhabitants
of Central Europe have been enjoying its bright,
fragrant blossoms for only 400 years. The original home of lilac is Asia Minor. It was brought
to Europe by German Emperor Augerius von
Busberg from Turkey in the 16th century. Lilac
was first to delight the ladies and gentlemen of the
Viennese court and only later spread to neighbouring countries. Approximately a century later, it
arrived in the Czech lands. A Czech herbarium
from 1899 poetically describes this plant and
provides a recipe for “lilac thé”, i.e. a fragrant
herbal tea brewed from the flowers of this shrub.
Syringa (the Latin name for lilac sounds quite poetic) has always been popular in Bohemia, not only
for its aesthetic beauty and wonderful fragrance,
but also for its alleged magical powers. Planting this
bush in the garden protected the entire house and
surroundings from negative energies and evil forces.
In this way, even evil spirits could be expelled. It was
only necessary to decorate a haunted home with
lilac for uninvited spirits gradually to disappear.
Sprigs of lilac blossoms hanging in dwellings
even provided protection against evil witches.
The actual violet colour spectrum also conceals
many mysteries. Purple is a symbol of spirituality, as well as of cordiality. It results from two
primary colours: red and blue. At the same
time, these colours also symbolise opposing
elements: male – female, tranquillity – dynamics.
Purple flowers are intended to express admiration and respect at very special moments.
The violet spectrum also includes fragrance. For
example: how do you imagine a violet fragrance?
The fragrance of lilac, lavender or violet provides relaxation and calm, can lead the way to
change and a new beginning. Maybe this will be
precisely your new home in a dream residence.
In the mid-19th century, this part of the Lesser Side
witnessed significant architectural development.
This was due to the construction of the Franz
Joseph I chain bridge (today called the Legion
Bridge), leading to the National Theatre. A new
boulevard, Chotek Avenue, was named after Count
Karel Chotek. Already at that time, the present-day
Vítězná (“Victory”) Street was an important part

However, do you know when lilac gets its truly
bewitching powers? It is said to happen on the eve
of May Day. The first day of May is therefore an
ideal opportunity to try out the magic of this plant.

Šeřík je od nepaměti
spojovaný s květnem,
měsícem lásky
a zamilovaných.
Datum 1. května je
ideální příležitostí,
kdy magii této rostliny
vyzkoušet.
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