
01 - 2015 I  AUTO TIP KLASSIK  75



 Setkání s jakýmkoliv rolls-roycem je událostí hodnou zaznamenání. 
Schválně, kdy jste naposledy vůz této značky potkali? Ačkoliv se silver seraph 
začal vyrábět teprve před 17 lety, na silnicích je větší raritou než mnohé starší 
modely. „Pokud vím, v naší zemi jsou registrovány pouze dva silver seraphy,“ 
říká Martin Kot, předseda občanského sdružení Rolls-Royce & Bentley Club 
ČR. „Kromě testovaného kousku zde můžete narazit na jeden v modré barvě,“ 
dodává Kot.

Zkoušený vůz patří panu Davidovi Kšicovi, který jej vlastní od ledna 2012. 
„Vůz jsem koupil v Německu. Nejprve jsem ho jel jen tak zkusmo obhlédnout. 
To bylo v prosinci 2011. Auto se mi líbilo. Následovalo několik bezesných nocí, 
kdy jsem přemýšlel, zda ho mám vzít,“ začíná vyprávět o svém autě David Kšica. 
„Vůz jsem nakonec koupil a krátce po loňském silvestru přivezl do naší kotliny,“ 
dodává Kčica. Silver seraphů vzniklo pouhých 1570 kusů. Tento konkrétní byl 
původně registrován v Andorře, kde vozil vládní představitele této malé země 
obklopené Pyrenejemi.

Je roku výroby 2000, původně byl vůz zelený. Proč je teď bílý? „Rolls jsem 
krátce po zakoupení nechal polepit fólií,“ vysvětluje Kšica. A dodává: „Vůz totiž 
používám téměř výhradně na vození svateb v rámci své firmy Newport Car. Nebýt 
toho, silver seraph bych si asi dovolit nemohl. A vlastně se mi tak podařilo spojit 
zábavu s prací.“ 

Od základu nový
Vůz si odbyl světovou premiéru na autosalonu v Ženevě na jaře 1998. Byl to 

první zcela nový model po dlouhých 33 letech. Ve výrobním programu nahradil 
řadu Silver Spirit (někdy se také nazývá Silver Spur), vyráběnou od roku 1980. 
Ta však nebyla zcela nová, šlo o výraznou modernizaci přelomového typu Silver 
Shadow z poloviny 60. let. Pokud se vám to zdá divné, věřte, že tento postup 
uplatňovali v minulosti i jiní prestižní výrobci: třeba Jaguar s řadou XJ či Porsche 
911. 

Spolu se silver seraphem se představilo také dvojče Bentley Arnage. V době, 
kdy je nový vůz hotový třeba za dva roky, se může zdát absurdní fakt, že vývoj 
silver seraphu začal už na sklonku 80. let. Tehdy však nešlo o nic výjimečného. 
I vývoj BMW 7 řady E32 trval sedm let. Za design vozu byl odpovědný Roy 
Axe, který základní tvary nakreslil už v roce 1991. Na první pohled byl silver 
seraph typickým zástupcem značky. Nicméně přinesl moderní prvky, jež ale 
vůbec nenarušují klasický vzhled, který k rollsům patří již odnepaměti. Proti 
zmíněnému silver spiritu došlo k prodloužení karoserie o 130 mm. Rozvor ná-
prav narostl o 55 mm. 

Pod kapotou BMW
Dlouhé desítky let si Rolls-Royce vystačil s vlastním motorem: legendárním 

osmiválcem série L, který v posledních modelech v 90. letech disponoval obje-
mem 6,75 litru. 

V roce 1994 podepsala britská značka s německým BMW dohodu o dodávkách 
pohonných jednotek. Zmíněná úmluva poprvé dopadla na úrodnou půdu v roce 
1998 v souvislosti právě s popisovaným vozem.

Namísto tradičního britského osmiválce pohání zadní kola motor BMW V12 
z řady M73. Dobře jej znají příznivci BMW 7 řady E38 či velkých kupé  
řady 8 E31. Z objemu 5,4 litru vyvíjí 236 kW, tedy 322 koní. Zajímavé je, že 
v BMW měl tento agregát 240 kW, tedy 326 koní. Jak možná někteří víte, u vozů 
Rolls-Royce léta platilo, že výkon vozu byl dostatečný a maximální rychlost při-
měřená. Alespoň takto byli instruováni „panští kočí“ samotným výrobcem auto-
mobilů. V silver seraphu byl tak tento mýtus poprvé zlomen.  

Po technické stránce zůstalo na agregátu při cestě z Bavorska do Anglie vše při 
starém. To znamená rozvod 2x OHC se dvěma ventily pro každý válec. Už původ-
ní osmiválec se chlubil hliníkovým blokem. Neobešel se však bez vložených 

Silver seraph (stříbrný biblický anděl) je 
dnes mezi příznivci tradiční exkluzivní 
britské značky možná nejkontroverznějším 
modelem historie. Pro mnohé byl 
v bouřlivé době vzniku málo britský. Dnes 
je však situace docela jiná.

Slavná soška 
Spirit of Ecstasy 

neboli Lady 
Emily v minu-

losti zvyšovala 
cenu rolls-roy-
ce v porovnání 

s obdobnými 
bentley  

přibližně  
o 10 pro-

cent.

Rozměrově vůz 
překonává i vr-
cholné modely 
německého 
prémiového tria

Propojení tradic 
s modernou
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Výklopné stolečky, samozřejmě ze vzácného 
dřeva, ještě umocňují dojem cestování v letadle

Jen tak si plujeme 
krajinou. Dokonce 
i oblečení pana Kšici 
plně ladí s posláním 
vozu.

Přední  
sedadla nabí-
zejí neskuteč-

né pohodlí. 
Boční vedení 

je ale spíše 
symbolické. 

Ovladači 
na boku 

měníte jejich 
tuhost.

Koncem 90. let byly mobily ještě věcí ne tak často vídanou. 
Telefon v autě byl už od 70. let považovaný za vrchol 
přepychu. 

Vzadu se cestuje asi nejlépe. Je to zvláštní, ale britský tisk 
měl i zde výhrady. Údajně starší modely byly tady lepší…

Řidič silver 
seraphu se musí 
obejít bez otáč-
koměru. Jinak je 
ale přístrojový štít 
krásně kompletní. 
Páka vpravo patří 
voliči samočinné 
převodovky.

Kompletní 
elektrické ovlá-
dání předních 
sedadel včetně 
pamětí i pro 
spolujezdce 
a vyhřívání 
najdete mezi 
sedadly. Stří-
brné ovladače 
jsou na okna 
a zrcátka, kaž-
dé dostalo svůj 
vlastní. Tenhle 
layout mají 
Rolls-Royce již 
desítky let.

Ovládání samo-
činné klimatizace 
se velice podobá 
BMW řady 7 E38. 
V 90. letech byste 
ale těžko hledali 
dokonalejší 
systém. 

Impozantní pohled na pracoviště řidiče. Tolik dřeva a obec-
ně přírodních materiálů nenajdete v žádném jiném voze. 
Proti minulosti se výrazně zlepšila ergonomie ovládání. 

Motor 5.4 V12 
řady M73 po-
chází od BMW. 
Rolls-Royce 
jej upravoval 
údajně jen 
v detailech. 
Každá řada vál-
ců má vlastní 
řídicí jednotku 
včetně příslu-
šenství.

Elektrická síť je 
natolik rozsáhlá, 
že by jeden aku-
mulátor zbytečně 
přetěžovala. Proto 
jsou zde hned 
dva, zapojené 
do série. Pravý 
je dokonce origi-
nální.

litinových válců. To motor BMW M73 využívá už od dob předchůdce M70 z roku 
1987 technologii alusil. Zajímavé je, že i na modernějším M73 zůstala zachována 
koncepce se dvěma řídicími jednotkami včetně nezbytného příslušenství (těleso 
škrticí klapky, „váha“ vzduchu aj.) pro každou řadu válců. Na motor navazovala 
samočinná pětistupňová převodovka ZF 5HP30, taktéž známá z bavoráků. Věrný 
tradici zůstal i v silver seraphu volič převodovky na sloupku řízení. 

Crewe plné změn
Silver seraph vznikal stejně jako jeho předchůdci v tradičním závodě v Crewe. 

Zavedení novinky si však i tady vyžádalo tolik změn jako snad za celou dosavadní 
historii značky. Od roku 1995 do 1998 se zde investovalo 200 milionů liber šter-
linků. Ty spolykala nejen nová montážní linka, nýbrž i lakovna. Tradičně vysoký 
podíl ruční práce ale úplně nezmizel, což je dobře. Pro dokreslení, vozy v jednot-
livé fázi výrobního procesu byly mezi stanovišti přesouvány 
za pomoci svalů pracujících dělníků. 

V první fázi se počítalo s výrobou 50 aut týdně. Kapacita 
však byla až 70 vozů za zmíněné období. Hodně se zkrátila také 
doba potřebná k výrobě motoru. Zatímco na starém 6.75 V8 
strávili montéři 90 hodin, dvanáctiválec od BMW byl hotový 
za 30 hodin. Jelikož v době představení silver seraphu stále pro-
bíhala produkce starších modelů s osmiválcem 6.75, jmenovitě 
třeba někdejší kupé Bentley Continental, byla jeho kompletace 
přesunuta k firmě Cosworth Engineerig. Později byl tento mo-
tor opět nabídnut v Bentley Arnage Red Label. 

Co to má za gumy?
Silver seraph je pořádným kusem auta. S pohotovostní hmot-

ností 2302 kg a maximální rychlostí 224 km/h (140 mil za ho-
dinu) to znamená obrovské zatížení pneumatik. Ty tak mají dost 
atypický rozměr 235/65 R16. A právě s nimi si David Kšica za-
žil své. „Jel jsem zrovna na svatbu, přičemž během cesty jsem 
zastavil na čerpací stanici na kávu. Když jsem se vrátil, našel jsem vůz s proříznu-
tými pneumatikami. Možná někdo záviděl, těžko říci,“ vypráví Kšica. „Opravit to 
nešlo, takže nezbývalo než sehnat nové,“ dodává. „Originální pneumatika přímo 
od Rolls-Royce vyjde na více než 10 000 korun. To bych asi i dal, kdyby ovšem 
byla k sehnání,“ říká Kšica, „nakonec se mi podařilo sehnat ekvivalentní pláště 
od Fuldy.“ 

Vůz jezdí převážně v létě. Co když ale potřebuje jet třeba v zimě? „V chladných 
měsících jezdím spíše výjimečně a jen v případě, že není na vozovce břečka či 
náledí. Zimní pneumatiky samozřejmě mám. Jsou z dodávky, obouvám je na ori-
ginální kola,“ směje se Kšica. Fo
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Silver Seraph nabízí i v ojetém stavu fantastický 
pocit při jízdě, únik od reality všedních dnů. Prostě 
za sebou zaklapnete tlusté dveře a obklopeni vybra-
nou kůží či voňavým dřevem snadno zapomenete 
na starosti či problémy. Vskutku úžasná relaxace. 
Jiná, než jakou nabízejí sportovní vozy věhlasných 
značek. To se musí zažít. I přes některé viditelné 
prvky známé z BMW (ovládání klimatizace z řady 7 
E38) je kabina opravdu mimořádná. Seraph se také 
řídí mnohem lépe než předchůdci. Alespoň tak to 
tehdy komentoval anglický odborný tisk.
Mezi negativa patří velké provozní náklady, byť dle 
Britů jsou údajně nižší než u vybraných vozů Por-
sche a Ferrari. I přes výkon přesahující 300 koní 
a papírové údaje o zrychlení máte pocit subjektivně 
poloviční dynamiky. Kdo má silver seraph, musí mít 
bezpodmínečně garáž. A pořádně velkou - do běžné 
řadové či na parkovací stání v suterénech novosta-
veb vůz nedostanete.

Motor: Zážehový vidlicový dvanáctiválec M73 uložený podélně vpředu • dva ventily na válec, rozvod  
2x OHC • Objem 5379 cm3 • 236 kW (322 koní) při 5000/min • Točivý moment 490 N.m při 3900/min • Převodov-
ka samočinná čtyřstupňová s voličem na sloupku řízení • Pohon zadních kol • Nezávislé zavěšení vpředu 
na lichoběžníkové nápravě, vzadu lichoběžníková náprava, teleskopické tlumiče, vinuté pružiny • Pneuma-
tiky 235/65 R16 Rozměry: Rozvor 3116 mm • Vnější rozměry 5390 x 1930 x 1515 mm • Pohotovostní hmotnost  
2302 kg • Zavazadlový prostor 375 litrů • Největší rychlost 224 km/h • Zrychlení 0-100 km/h za 6,9 s • Spotře-
ba dle EU 12,8/25,4 l na 100 km • Palivová nádrž 94 litrů • Pořizovací cena (1998): od 155 000 liber šterlinků

NÁHRADNÍ DÍLY

KLADY/ZÁPORY

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ ★★★✩✩

NÁROČNOST OPRAV  ★★★✩✩

NÁHRADNÍ DÍLY  ★★★✩✩

PROVOZNÍ NÁKLADY ★✩✩✩✩

DOSTUPNOST ★✩✩✩✩

VÝVOJ CENY ★★★★✩

★ nedostatečný ★★ dostatečný ★★★ uspokojivý
★★★★ dobrý ★★★★★ velmi dobrý

n Sportovnější alternativu k silver seraphu představuje od-
vozený Bentley Arnage. Jeho jméno pochází podobně jako 
u předchozího mulsanne z legendárního okruhu Le Mans. 
Na rozdíl od minulých dekád se arnage od silver seraphu liší 
poněkud více. Předně jej pohání úplně jiný motor, dvakrát 
přeplňovaný osmiválec 4,4 litru o výkonu 257 kW (350 koní). 
Rovněž pochází od BMW, kde byl znám coby řada M62. 
Poháněl třeba BMW 540i E39 nebo 740i E38. Na rozdíl 
od bentley si ale v bavorácích musel vystačit s atmosférickým 
plněním. Později dostal vůz ve verzi Red Label opět motor 
V8 6,75 l se dvěma turbodmychadly o výkonu 298 kW, avšak 
spojený se čtyřstupňovou samočinnou převodovkou od GM. 

Na rozdíl od komfortně orientovaného silver seraphu za-
ujme arnage i náročné řidiče. Britští novináři o něm kdysi 

prohlásili, že jde o perlu luxusní třídy a opravdový řidičský 
vůz. Konstrukce podvozku zůstala na první pohled ne-

změněna, nicméně automobil dostal jiné pneumatiky 
o rozměru 255/55 R17 a samozřejmě jinak nastavené 
tlumiče i pružiny. Posíleny byly rovněž brzdy, které 
mají o něco větší průměr kotoučů vpředu i vzadu.

Zajímavé je, že arnage dostal také odlišnou pří-
strojovou desku, již tradičně s voličem samočinné 
převodovky na tunelu mezi sedadly. Ta měla lep-
ší boční vedení, byť byla umístěna stejně vysoko 
jako v rollsu. A jako u správného sportovně ladě-
ného vozu palubní deska nepostrádala otáčkoměr. 

Bentley Arnage se vyráběl až do roku 2009, silver 
seraph to vzdal v roce 2002.

HISTORIE
Se silver seraphem jsou stejně jako s jeho dvoj-
četem Arnage neodmyslitelně spjaty geopolitické 
změny u značek Rolls-Royce a Bentley. Něco po-
dobného zažily obě značky naposledy ve 30. le-
tech, kdy se sjednotily. Takže jak to všechno bylo? 
V roce 1980 byla společnost Rolls-Royce/Bentley 
nově ve vlastnictví firmy Vickers, známého výrob-
ce letadel (vzpomínáte si na VC-10?). O 18 let poz-
ději byly obě značky na prodej. Zájem mělo BMW 
Group, které již dodávalo své pohonné jednotky 
V12, V8 biturbo a také jiné komponenty pro obě 
firmy. Vickersu nabídlo 340 milionů liber šterlinků. 
Nabídka Bavorských byla ale na poslední chvíli 
překonána skupinou Volkswagen, která přislíbila 
částku 430 milionů liber. BMW už v té době vlast-
nilo jinou britskou automobilku, a sice společnost 
Rover Cars, sdružující značky Rover (Mini), Land 
Rover a MG. 
Volkswagen získal továrnu v Crewe a také prá-
va na masku chladiče i sošku Spirit of Ecsta-
sy. Značka Rolls-Royce a také její logo byly ale 
stále majetkem firmy Rolls-Royce Plc, známého 
výrobce leteckých motorů. Rolls-Royce Plc se 
rozhodl prodat jméno a logo firmě BMW, nikoliv 
Volkswagenu Group. Zřejmě proto, že v té době již 
existovalo partnerství mezi leteckou divizí BMW 
a Rolls-Royce Plc na společném vývoji a stavbě 
leteckých motorů. BMW za logo zaplatilo 40 milio-
nů liber. Nastala zajímavá situace. BMW vlastnilo 
jméno a logo výrobce, VW práva na sošku Spirit of 
Ecstasy, tvar masky chladiče a továrnu v Crewe. 
BMW to vyřešilo kulantně. Volkswagenu sdělilo, 
že po uplynutí jednoho roku ukončí dodávku svých 
motorů a dalších nezbytných komponentů. Za tu 
dobu měl VW přijít s vlastními agregáty, kterými 
by ty od BMW nahradil. Pak se chvíli nic nedě-
lo, až najednou Volkswagen v roce 2002 oznámil, 
že si ponechá pouze značku Bentley. K 1. lednu 
2003 vznikly dvě firmy: Rolls-Royce kontrolovaná  
BMW a Rolls-Royce/Bentley pod taktovkou 
Volkswagenu. VW začal vyrábět v Crewe vozy 
Bentley pod patronací společnosti Bentley Mo-
tors Limited. Rolls-Royce přesídlil do Goodwoodu, 
kde vznikla společnost Rolls-Royce Motor Cars.  
Tento okamžik znamenal také ukončení produk-
ce silver seraphu. Naproti tomu Bentley Arnage  
pokračoval už s jinými motory až do roku 2009. 
Volkswagenu zůstalo také historické dědictví 
včetně práv na legendární motor V8 6,75 litru  
série L.

Vzhledem k počtu pouhých 1570 vyrobených vozů je 
jasné, že cena silver seraphu v budoucnu stoupne. 
V tuto chvíli je takřka na historickém minimu, takže 
pokud chcete silver seraph, máte jedinečnou příle-
žitost do něj nasednout za „rozumné“ peníze. Co si 
pod tím představit? Vůz na obrázcích by dnes vyšel 
na dva až tři miliony korun - pokud jej ale sežene-
te. Třeba v Německu bylo podle serveru Mobile.de 
v době psaní článku na prodej jen šest vozů. Lepší 
nabídka s nižšími cenami bude jistě v Anglii, nicmé-
ně s pravostranným řízením. Nyní ale lze takový au-
tomobil i u nás přihlásit.

Verze byla pouze jedna, takže výběr je v zásadě jed-
noduchý. Vzhledem k tomu, že se vůz vyráběl pouhé 
čtyři roky, se asi ani nelze divit.

TRH

DOPORUČENÍ

Pozvánka na sraz
n Chcete vidět na vlastní oči silver seraph a jiné modely značek Rolls-Royce či Bentley? Pak přijeďte na sraz pořádaný značkovým klubem 23. 5. 2015 v 10 hodin 
do přírodního parku Dubečské panské zahrady v pražské městské části Dubeč. Vstupné činí 100 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Zvány jsou i veterány či 
youngtimery jiných značek.

Silver Seraph je vozem z meziobdobí. S díly je to 
proto trochu složitější. Zatímco součástky motoru 
a převodovky lze sehnat u BMW, komponenty pod-
vozku či karoserie nabízejí zástupci Volkswagenu. 
A jaké jsou ceny? Třeba výfuk vyjde na 30 000 až 
50 000 korun. Záleží, kde nakupujete. Maska chla-
diče se soškou stojí ukrutných 100 000 korun. Pro 
majitele jsou zajímavé dvě nezávislé firmy: holand-
ská Brabo Parts a britská Flying Spares. Bohužel 
na silver seraph toho zatím moc nenabízejí. Vlastní-
ci starších modelů ale budou s nabídkou spokojeni. 
Podle Martina Kota jsou jejich ceny zhruba třeti-
nové v porovnání s oficiálním zástupcem značky. 
Nejbližší k nám sídlí v Drážďanech, v minulosti býval 
ve Vídni. Asi nejlepší je díly objednávat přes tuzem-
ský Rolls-Royce a Bentley klub, který má dohodnuté 
zajímavé slevy.

To ticho...
Svezení silver seraphem pro mě bylo zcela mimořádnou událostí. Poprvé v ži-

votě jsem řídil nejen rolls-royce, nýbrž i auto s dvanáctiválcovým motorem. I přes 
výkon přesahující 300 koní byla ale dynamika spíše sympatická, a to navzdory 
údaji výrobce, podle nějž trvá zrychlení z 0 na 100 km/h 6,9 sekundy. 

Na zkresleném vjemu se jistě podílí nejen velikost a hmotnost vozu, nýbrž 
i dokonalá akustika. Při jízdě tak neslyšíte opravdu vůbec nic. 
Myslím, že tišším automobilem jsem snad ještě nikdy nejel - 
a do toho počítám i současnou německou extra třídu. Zásluhou 
pneumatického odpružení je jízda podobně plavná jako cesta za-
oceánskou lodí. Nebo let letadlem za dobrého počasí?  

Právě extrémně nízká hlučnost představuje u vozů této značky 
tradici.

Na posouzení jízdních vlastností jsem ujel příliš málo. Nic-
méně britský tisk o silver seraphu napsal, že v otázce jízdního 
projevu byl vůz lepší než jakýkoliv jiný model před tím. Řízení 
je lehké, přitom velmi komunikativní. Přesto nejde o sportovní 
sedan, tato parketa je plně v režii sourozence Bentley Arnage. 
Proto chybí kupříkladu otáčkoměr.

V klubu bylo rušno
Silver seraph nabízí v duchu tradice potěšení spíše ve druhé 

řadě sedadel. Tady jsem najezdil zhruba 100 km v okolí morav-
ské metropole a opravdu to má něco do sebe. Spíše než sedadla se 

sluší napsat křesla, doslova přehrnutá kvalitní kůží. Pochází ze Skandinávie, při-
čemž zajímavostí je, že nemá viditelné žádné švy. Opravdu jsem si tady připadal 
jako ženich, které vozí pan Kšica v rámci svých služeb, nebo nějaký významný 
státník. Jen mi chyběla nevěsta…

Vozy Rolls-Royce byly a jsou jakýmsi symbolem svého majitele. Nejsou do-
konalé a ani se nesnaží konkurovat německé prestižní trojce. Mají však zvláštní 
kouzlo, které jinde nenajdete. Jezdit v rollsu něco znamená. O tom jsem se sám 
přesvědčil při focení vozu v prostředí luxusního golfového klubu poblíž brněnské 
přehrady. A měli jste vidět majitele nových Audi A8, BMW řady 7 či Mercedesů 
třídy S, kteří si sem přijeli zahrát. Silver seraph budí respekt už velikostí, přesahu-
jící dokonce prodloužené verze zmíněných modelů. A pak je tu Spirit of Ecstasy 
neboli Lady Emily, stříbrná soška na typické masce chladiče. Tu opravdu nikdo 
nepřehlédne. -dus-

Zavazadelník je s objemem 375 litrů za očekáváním. Zce-
la chybí jakákoliv variabilita. To však nevadí, neboť silver 
seraphem určitě nikdo nebude jezdit s lyžemi na hory. 
Do Aspenu či Svatého Mořice se přece létá…

Atypická kola 
obouvají pneuma-
tiky nezvyklých 
rozměrů 235/65 R16. 
Shánějí se dost 
obtížně, navíc jsou 
drahé. Alternativu 
nabízí Fulda. 

Bentley Arnage – Silver Seraph ve sportovním hávu


