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Když Rolls-Royce přibližně před rokem představil světu svůj koncept 103EX, byla to také
připomínka slavné tradice zakázkových karoserií, které měly inspirovat budoucí klientelu.
Tato automobilová vize reprezentovala svět zcela osobní luxusní mobility, kde by nové
technologie dovolovaly navrhnout každý Rolls-Royce podle představ jeho majitele, pokud si
to bude přát. Takový Rolls-Royce by představoval nejryzejší pojetí luxusu – osobní, na
zakázku postavený automobil jako žádný jiný, na míru každému zákazníkovi.

Samotná idea moderního, na zakázku karosovaného vozu Rolls-Royce však pro jednoho
milovníka a znalce značky nebyla dostačující. Ten automobilku oslovil se svou vlastní
představou dvoumístného Rolls-Royce, který chtěl vytvořit tady a teď. Dnes už je tento
automobil skutečností a byl pokřtěn „Sweptail“. Je to připomínka zužujících se zádí jistých
vozů Rolls-Royce z dvacátých let, které klient značky obdivoval natolik, že požádal RollsRoyce o obnovení tohoto prvku na jeho zakázkovém speciálu.

Když Torsten Müller-Ötvös, výkonný ředitel Rolls-Royce Motor Cars, tento vůz v sobotu
27. května představoval na Concorso d’Eleganza ve Villa d’Este médiím, řekl: „Sweptail je
skutečně velkolepé vozidlo. Vyzařuje z něj romantika cestování jen pro cestování samotné,
která Sweptail okamžitě řadí do pantheonu nejvelkolepějších transkontinentálních cestovních
vozů světa. Historie Rolls-Royce jakožto vedoucího světového výrobce zakázkových vozů se
skrývá v samotném srdci jeho identity coby nejluxusnější automobilové značky světa.
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Příchod 103EX vnesl světlo do budoucnosti značky Rolls-Royce v tomto oboru a Sweptail je
důkazem toho, že Rolls-Royce je dnes na vrcholu mezi výrobci zakázkových vozů. Pečlivě
nasloucháme našim nejvzácnějším zákazníkům a hodnotíme jejich zájem investovat do
podobných, zcela exkluzivních a na zakázku navržených mistrovských děl. Zároveň hledáme
zdroje, které nám v budoucnu umožní nabídnout sofistikovaným znalcům luxusu tuto
neobyčejnou službu. Touto zakázkou Rolls-Royce opět dokázal, že patří mezi nejvýznamnější
světové dodavatele luxusního zboží.“

Sweptail – jak se vize stala realitou

„Sweptail je automobilovým ekvivalentem Haute Couture,“ okomentoval Giles Taylor,
šéfdesignér Rolls-Royce Motor Cars. „Je to Rolls-Royce navržený a ručně postavený tak, aby
splnil požadavky konkrétního zákazníka. Tento zákazník přišel do House of Rolls-Royce
s ideou, podílel se na kreativním procesu, kdy jsme mu radili s jeho látkou a potom mu onu
látku na míru ušili. Dalo by se říct, že jsme nastříhali látku na oblek, podle kterého bude
posuzován.“

V roce 2013 byl Rolls-Royce osloven jedním ze svých nejvzácnějších zákazníků s velmi
specifickým požadavkem. Znalec a sběratel jedinečných, na zakázku vyrobených děl, jako
jsou superjachty a soukromá letadla, přišel do Rolls-Royce, aby realizoval svou vizi
jedinečného luxusního automobilu, který bude jako žádný jiný. Tento klient si okamžitě
vytvořil blízký vztah s designovým oddělením, jež vede Giles Taylor, a společně se pustili do
oživování této myšlenky.

Klientovou touhou, která byla inspirována překrásnými zakázkovými vozy Rolls-Royce z 20.
a 30. let, bylo vytvořit zakázkové dvousedadlové kupé s velkou panoramatickou prosklenou
střechou. Jakožto znalec vozů Rolls-Royce byl inspirován mnoha jeho oblíbenými vozy této
značky ze zlaté éry počátku 20. století, stejně jako mnoha klasickými a moderními jachtami.
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Velkolepost, měřítko, okázalost a dramatičnost vozu Phantom I Round Door, postaveného
v roce 1925 karosárnou Jonckheere; štíhlé, zužující se prosklení, dramatické proporce
a stoupající převis zakázkového speciálu Phantom II Streamline Saloon, postaveného v roce
1934 u Park Ward; elegantně klesající linie boků a rozmáchlá záď inspirovaná skvostným
Gurney Nutting Phantom II Two Door Light Saloon z roku 1934 a oblá střecha, stoupající
zadní převis a opět rozmáchlá záď modelu Park Ward 20/25 Limousine Coupé z roku 1934,
to všechno posloužilo jako inspirace pro dnešní designéry při tvorbě tohoto neobyčejného
a výjimečného automobilu.

V průběhu několika let se Taylor a jeho tým designérů spolu s klientem vydali na úžasnou
intelektuální cestu, když společně pracovali na realizaci zákazníkovy jedinečné vize a jejím
uvedení v život.

„Naším úkolem bylo vést, dotvářet a jemně ladit linie, které by se nakonec spojily
v nejdokonalejší z vozů Rolls-Royce pro našeho zákazníka,“ komentuje Taylor.

Výsledkem tohoto jedinečného karosářského projektu je kompletně jedinečný Rolls-Royce
Sweptail.

Sweptail – jedinečná vize

Sweptail je bez nejmenších pochyb Rolls-Royce, který zapadá do DNA značky. Jeho na první
pohled formální charakter, patrný při pohledu zpředu, dává jasně najevo, že jde o velmi
odlišný a neobyčejný Rolls-Royce. Pozornost jako první přiláká sebevědomý a solidní
charakter profilu přídě, jehož středobodem je nové pojetí ikonické masky chladiče ve stylu
Pantheonu. Maska je největší ze všech moderních vozů Rolls-Royce a byla vyfrézována
z masivního kusu hliníku a následně s největší pečlivostí ručně vyleštěna do zrcadlového
lesku. Orámování přídě modelu Sweptail tvoří leštěný hliník.
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Když přejdete k bokům modelu Sweptail, odhalíte působivou siluetu, která definuje jeho
jedinečný charakter. Linie plynoucí ze vzpřímené přídě se spojují do štíhlé, elegantní formy.
Měřítko a velkolepost tohoto královsky vyhlížejícího kupé jsou na první pohled patrné. Od
přední hrany čelního skla se linie střechy táhne směrem k zadní části karoserie a překračuje
hranu kapoty zavazadlového prostoru, aby tak zdůraznila její délku. Prodloužená silueta
bočních oken a široká lišta C-sloupku podtrhují délku a proporce tohoto ohromujícího
dopravního prostředku.

Tvar zadní části vozu je se svým ostrým sklonem dokonalou poctou světu závodních jachet,
které klienta inspirovaly. Při pohledu přímo zezadu zužující se záď silně kontrastuje s přídí
automobilu, a vytváří tak zcela novou představu dramatického kupé Rolls-Royce.

Jak linie střechy, která se zužuje směrem ke středu vozu a končí „špičkou“, v níž je umístěno
třetí brzdové světlo, tak i široký tvar spodní části nárazníku se spojují, aby vytvořily ještě větší
dojem elegance v pohybu.

Čisté povrchy modelu Sweptail jsou udržovány i tam, kde se povrch karoserie ohýbá pod vůz
bez viditelného ohraničení ploch, způsobem podobným trupu jachty. Spodní část
automobilu byla navržena tak, aby vytvářela vizuální dojem stoupajícího zaoblení na zadním
převisu a kulminovala výraznou linií, jež dala vozu jeho jméno.

Detailem, který završuje čistý design zádě tohoto zakázkového automobilu, je jeho
identifikační a registrační značka, 08. Dvojice čísel byla vyfrézována z ingotů hliníku a ručně
vyleštěna.

Panoramatická skleněná střecha vás zve do velkolepého interiéru plného přirozeného světla

Nejvýraznějším prvkem vozu Sweptail je však ten, o který klient speciálně požádal.
Nepřerušená skleněná střecha, jedna z největších a nejsložitějších, jež se kdy objevily na
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automobilu jakékoliv značky, umožňuje přirozenému světlu zaplnit kabinu a osvětlit tak
mnoho překrásně ručně zpracovaných materiálů a komponentů.

Rozměry, měřítko a složitost zakřivení skleněné střechy jsou na pohled ohromující a při
nahlížení shora akcentují rychlost a eleganci modelu Sweptail. Sklo střechy, které vytváří
atmosféru v kabině automobilu, je orámováno leštěnými hliníkovými pásy, jež směřují do
úběžníku v nejzazším bodě kabiny.

Vznešený, ale moderní interiér

Čistota a vznosnost karoserie při pohledu z boku, prodloužená boční okna a panoramatická
skleněná střecha se spojují, aby zaplavily dvojici cestujících světlem v moderním
a minimalistickém, ručně zpracovaném interiéru toho nejvýjimečnějšího Rolls-Royce.
Přítomnost pouhého páru sedadel v automobilu těchto rozměrů zdůrazňuje romantiku
cestování pro cestování samotné a okamžitě řadí Sweptail k největším interkontinentálním
cestovním vozům na světě. To všechno završuje celkový design interiéru, který byl navržen
v konfiguraci klasického dvousedadlového GT.

Interiéru dominuje filozofie jednoduchosti a minimalismu, která vede k destilaci komponent
a očištění od zbytečností. Prioritu zde má hodnota překrásných materiálů, což vede
k pečlivému potlačení přepínačů na absolutní minimum, aby vznikl prostor pro ty
nejhodnotnější materiály, použité nejčistším způsobem. To vše zajišťuje nepřerušenou,
harmonickou vizuální zkušenost z každého povrchu.

Interiér zdobí štědré porce leštěného ebenu Macassar a dřeva Paldao s otevřenými póry,
které vytvářejí vizuální i hmatové kontrasty v klasickém i moderním pojetí. Všechny jejich tvary
jsou ale zcela moderní, odrážejí vnější linky modelu Sweptail a jsou ručně zpracovány tak, aby
obklopily cestující některými z těch nejkrásnějších přírodních materiálů na světě. Kombinace
tmavého a světlého, Ebenu a Paldao, je podtržena kontrastujícími kůžemi Moccasin a Dark
Spice, které zdobí sedadla, loketní opěrky a horní část palubní desky.
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Nejvíce fascinujícím aspektem této jedinečné kabiny je však to, co bylo z těchto materiálů
vytvořeno. Přesně v duchu transkontinentálních cestovních vozů, které Rolls-Royce vytvářel ve
dvacátých a třicátých letech, je na místě zadních sedadel velká plocha dřeva, jež utváří
odkládací prostor s podsvíceným skleněným okrajem a poličku na klobouky, která plyne
k vnějším okrajům interiéru. Tato polička, umístěná pod zadním otevíracím krytem, je sama
o sobě překrásným objektem, vysoce vyleštěným a doplněným o ližiny na zavazadla.

V prostoru za cestujícími plyne od zadního okraje čelního skla prvek zvaný Passarelle, který
končí kapkovitým tvarem napojujícím se na poličku na klobouky a spojujícím ji s ostatními
prostory interiéru. Tento prvek je také jediným místem v celém voze, kde se objevuje jeho
jméno. Nápis Sweptail je diskrétně vytištěn do jeho povrchu, přesně ve středové linii.
Vyskytují se zde ale i jiné moderní materiály a jejich moderní použití. Dýha z ebenu Macassar,
která se nachází na mnoha místech kabiny, byla ručně zpracována tak, aby palubní desku
ozdobila tím nejmodernějším způsobem. Je to dosud nejčistší palubní deska ve voze RollsRoyce a její minimalistická filozofie diktuje nejen to, že se na ní objevuje jediný ovládací
prvek, zatímco ostatní byly diskrétně přemístěny, ale rovněž způsob, jakým jsou do ní hladce
zakomponovány hodiny. Jako světové prvenství je ciferník těchto jedinečných hodin také
ručně vyroben z nejtenčí dýhy Macassar, která vizuálně začlení hodiny do palubní desky.

Delikátnost tohoto konkrétního kusu dýhy umožňuje podsvícení proniknout skrz a zviditelnit
tak označení hodin. To znamená, že jediné fyzické prvky hodin jsou ručičky, precizně
vysoustružené z titanu. Stejný kov je použit i na ciferníky, čísla a ručičky všech tří ručně
smontovaných přístrojů.

Uvnitř modelu Sweptail byly ukryty ještě další dva překvapivé a potěšující prvky, splňující ty
nejnáročnější požadavky klienta.
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Ve vnějších stěnách na obou stranách automobilu za vzad otevíranými dveřmi jsou umístěny
dva identické koše. Každý z nich se při aktivaci vysune a odhalí na zakázku vyrobený kufřík,
který byl pečlivě navržen tak, aby přesně pojal majitelův osobní počítač. Kufříky samotné byly
ručně vyrobeny z lehkého uhlíkového vlákna, očalouněny nejjemnější kůží, která ladí
s interiérem modelu Sweptail, a doplněny o detaily ze soustruženého hliníku a titanové
přezky a zámky.

Tyto kufříky jsou doplněny o kompletní sadu zavazadel, která byla také vytvořena oddělením
Rolls-Royce Bespoke speciálně pro Sweptail. Zavazadla jsou umístěna v zavazadlovém
prostoru, překrásně obloženém stejným dřevem jako polička na klobouky a doplněném
o hliníkové ližiny na zavazadla.

Vrcholný detail tohoto jedinečného mistrovského díla je pro jeho majitele stejně osobní jako
kterýkoliv jiný prvek Sweptailu. Celý středový panel nyní obsahuje speciální ručně vyrobený
mechanismus, který na jediný dotyk tlačítka vysune láhev klientova oblíbeného ročníkového
šampaňského – rok jeho narození – a dvě křišťálové flétny na šampaňské. Když se kryt
chladicího boxu otevře, mechanické zařízení nastaví láhev do perfektní pozice, aby ji majitel
mohl uchopit.

Sweptail je zcela osobní a na zakázku postavený Rolls-Royce pro specifického zákazníka,
jehož každý aspekt vyzařuje ručně zpracovanou kvalitu a neutuchající pozornost k detailu.
V krátkosti – je to Rolls-Royce, ale jako žádný před ním.
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BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem prémiových automobilů
a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů a služeb mobility. BMW Group je
globální společností s 31 výrobními a montážními závody ve 14 zemích a celosvětovou prodejní sítí se
zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2016 společnost BMW Group prodala po celém světě přibližně 2,367 milionu automobilů a 145 tisíc
motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2016 činil 9,67 miliardy Euro, příjmy dosáhly 94,16 miliardy Euro.
K 31. prosinci 2016 pracovalo pro BMW Group 124 729 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Celý hodnotový
a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost, k životnímu prostředí odpovědné produkty
a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů. To vše je pevnou součástí celkového přístupu.
www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter:
http://twitter.com/BMWGroup
YouTube:
http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com
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