
Člověk, který je zvyklý jezdit 
Mercedesem, Audi nebo BMW, bude 
Hyundaiem Genesis přinejmenším zaskočen. 
Pětimetrový sedan s nevtíravým, ale zároveň 
příjemným designem totiž s největší 
pravděpodobností není auto, u něhož byste 
předpokládali, že se konkurenci nejen vyrovná, 
ale v lecčems ji i předčí. 

Nedivte se. Zcela nový Genesis je 
výsledkem čtyřletého vývoje, do něhož Hyundai 

investoval 342 milionů eur. Tento vůz byl 
navržen primárně pro trhy, jako jsou USA 
a Korea, na nichž slavila předchozí generace 
velké úspěchy. A v Evropě má demonstrovat 
schopnosti značky Hyundai. Je doslova nabitý 
technologiemi a automobilka ho bude nabízet 
jen v omezeném množství. 
Přitom je nový Genesis zářným příkladem toho, 
čemu se říká value for money, tedy poměr 
užitné hodnoty a ceny. 
Je k mání v jediné, velmi bohatě vybavené 

variantě, s benzinovým šestiválcovým motorem, 
automatickou převodovkou a pohonem všech 
kol. Za 1,6 milionu korun dostanete auto, které 
má takové vymoženosti, jako elektricky 
seřizovatelné a zároveň vyhřívané i odvětrávané 
sedačky vpředu i vzadu (!), třízónovou 
klimatizaci, adaptivní tempomat, armádu 
bezpečnostních systémů, jako třeba nouzové 
brzdění nebo automatické řízení, vyhřívaný 
volant, elektrické dovírání dveří a další, v tomto 
automobilovém  segmentu ne úplně běžné 
prvky a téměř vždy příplatkové výbavy. 
Když takhle bohatě vybavíte konkurenční 
automobil, jste na ceně minimálně o půl milionu 
vyšší a přitom spoustu věcí mít ani nemůžete, 
protože je konkurence nabízí jen ve svých ještě 
dražších modelech.

Kromě výbavy vás ale Genesis nadchne 
i vnitřním prostorem. Interiér poskytuje 
cestujícím luxusní a uklidňující prostředí, které 
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HYUNDAI JE OD ROKU 2005 partnerem české fotbalové 
reprezentace a od letošního roku také partnerem nejvyšší 
tuzemské fotbalové soutěže SYNOT ligy. Takže se není čemu divit, 
že jeden z prvních uživatelů nového luxusního sedanu Genesis je 
šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta. Myslíme si, že stěžovat si 
rozhodně nemůže. A protože jsme měli možnost si auto vyzkoušet 
i my, přinášíme první dojmy ze svezení.

Mimořádná pozornost je věnovaná bezpečnosti 
řidiče. Senzory na kapotě monitorují veškerý 

pohyb okolo vozu. 
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byste zpočátku u Hyundaie vůbec nečekali. 
Sedadla jsou nastavitelná v širokém rozsahu, 
správnou pozici řidiče pak zajistí i elektricky 
výškově a podélně 
nastavitelný volant. 
Automobilka se přímo chlubí 
tím, že snadné 
ovladatelnosti auta bylo 
dosaženo pečlivým 
ergonomickým výzkumem, 
včetně využití speciálně 
navrženého laboratorního 
nástroje pro měření 
ovládacích sil. 
Velká pozornost byla 
věnována i úložným 
prostorům pro věci 
každodenní potřeby, jako 
jsou přenosné elektronické 
přístroje všech tvarů 
a rozměrů, a také fl exibilitě 
držáků pro nápoje. Mezi 
nové prvky komfortní 
výbavy Genesisu patří manuálně ovládané 
sluneční clony pro okna zadních bočních dveří 
a panoramatické střešní okno.

Jak jsme již zmínili, Genesis má jednu výbavu 
a jednu motorizaci. Všechna čtyři kola pohání 
atmosférický šestiválec 3,8 l s výkonem 316 
koní a točivým momentem 397 Nm. A stejně 
nenápadně jako působí Genesis na pohled, tak 
i jede. Vyznačuje se absolutní nevtíravostí a jen 

se pečlivě stará o svou posádku, tak jako to dělá 
třeba Lexus. Tiše pohlcuje vzdálenosti, hučení 
motoru k uším cestujících doléhá jen vzdáleně 

a člověka často až překvapí, jak 
klidně se Genesis chová na 
rozbitých silnicích, kterých je u 
nás víc než dost. 
Nový průhledový displej HUD 
(Head-Up Display), inspirovaný 
technikou používanou 
v letectví, promítá na čelní okno 
důležité údaje, jako jsou 
aktuální rychlost, nebo pokyny 
navigace. Vyspělé funkce 
sledování okolí a asistenční 
systémy chrání před 
nebezpečím. Patří mezi ně 
systém sledování slepého úhlu 
a prostorový kamerový systém, 
který používá čtyři kamery 
sledující prostor kolem vozidla 
v rozsahu 360°. 
Za zmínku pak stojí i všechny ty 

aktivní bezpečnostní systémy se snímáním 
okolí, které snižují riziko nehody upozorňováním 
řidiče na případné překážky. Genesis umí třeba 
to, že neustále vyhodnocuje data z různých 
senzorů a na základě toho je schopen buď 
úplně zabránit kolizi, nebo alespoň snížit 
intenzitu nárazu. Systém zahájí automatické 
brzdění, kdykoli zaznamená jiné vozidlo, které se 
nebezpečně rychle přibližuje.
Inženýři značky Hyundai taky věnovali spoustu 

času tomu, aby 
minimalizovali jízdní 
hluk a vibrace. Proto 
jsou v autě použité 
různé zvukově 
izolační materiály, 
dodatečná izolace 
v zadní části vozu 
pak pohlcuje 
nízkofrekvenční 
zvuky a vibrace, 
takže hladina 
vnitřního hluku 
nepřesáhne padesát 
decibelů.
Tohle všechno 
dohromady pak 
znamená, že nový 
Genesis se řídí velmi snadno a že má v sobě ten 
zvláštní zenový přístup, který uklidňuje. 
Nemáte potřebu s ním jezdit rychle, nebo 
dokonce agresivně, protože kvůli tomu prostě 
nebyl postavený. Má jinou fi lozofi i, jiné poslání.

Jistě, můžete namítnout, že je to jen 
Hyundai. Ale celý přístup, už jen ten jiný znak 
a jiný klíček, než mají ostatní modely značky, 
znamená nový směr a jiné vnímání. Mercedesu, 
BMW nebo Audi se často vyčítá, že auta 
vzájemně splývají a všichni si je mohou plést. 
Buďte si ale jistí, že nový Genesis výrazně 
vyčnívá nad ostatní modely jihokorejské značky 
Hyundai. .

Žádný prvek té 
nejmodernější výbavy 
nebudete v novém 
Hyundaii Genesis 
postrádat. Interiér 
vás dokonale izoluje 
od venkovního dění 
a cestování si možná 
užijí víc spolujezdci 
než řidič. I když ani 
ten nezůstane nijak 
ochuzen.

POZNATKY Z CESTY: Lehce podmračená maska Genesisu vzbuzuje respekt, 
a když usednete za volant, nemáte chuť hned zkoušet, co tenhle nadupanec 
na silnici dokáže. Vlastně úplně první dojem je klid a pohodlí. Slastně se 
ponoříte do sedadla a nastartujete. Že je motor v chodu, poznáte podle ručičky 

otáčkoměru a rozsvícených palubních přístrojů. Pak vyplujete na silnici. 
Informační systém vás spolehlivě vede k cíli, zatímco si navozujete příjemnou 
atmosféru hudbou z mediálního systému. Zkoušet výkon motoru? Proč? Vždyť 
není spěch... 

GENESIS MÁ 
JEDNU VÝBAVU 
A JEDNU 
MOTORIZACI. 
VYZNAČUJE SE 
ABSOLUTNÍ 
NEVTÍRAVOSTÍ 
A JEN SE STARÁ 
O POSÁDKU. 
TIŠE POHLCUJE 
VZDÁLENOSTI 
A ČLOVĚKA
AŽ PŘEKVAPÍ, 
JAK KLIDNĚ
SE CHOVÁ.

Specifi kace

Hyundai Genesis
• Šestiválec 
3788 ccm
• 236 kW (316 k) 
• 397 Nm/
5000 ot./min 
• 240 km/h
• Zrychlení z 0  na 
100 km/h:
6,8 s
• Průměrná spotřeba: 
11,6 l
• Převodovka: 
osmirychlostní 
automat
• Kapacita palivové 
nádrže: 76 litrů
• Cena testované 
verze:
1 629 900 Kč
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