
bych pravdu řekl, limuzíny 
vyšší střední a vyšší třídy nejsou 
těmi, které vyhledávám. Byl jsem 

vděčný za svezení s Bentley Continental 
i Porsche Panamera, ale raději si to po své 
oblíbené silnici č. 174 z Březnice do Blatné 
střihnu s dvousetkoňovým hot hatchem. Jsem 
rád za každé zajímavé auto, a tak před pár týdny 
se před redakcí objevil Genesis. Téměř 
pětimetrová limuzína, stojící na pomezí vyšší 
střední a vyšší třídy a vybavená snad úplně 
vším, co najdete v nejnabitějším Mercedesu 
třídy S. Zážehový šestiválec o objemu 3,8 litru 
o výkonu 316 koní, který se prostřednictvím 
osvědčeného osmistupňového automatu 
přenáší na všechna čtyři kola, téměř dokonalé 
rozložení hmotnosti mezi přední a zadní 
nápravou v poměru 50:50 a takřka dokonalá 
ergonomie byly dobrou průpravou k chystané 

jízdě. Zajímalo mě, jak se vůz značky, která 
zatím nepatří mezi prémiové, bude ovládat 
a chovat.
Dost napovídaly recenze ze zámoří, kde se 
Genesis často objevuje na nejvyšších příčkách. 
Severoamerický trh je samozřejmě specifi cký, 
ale jsou to právě Američané, kdo začali masově 

vyrábět auta a dodnes od nich žádají minimálně 
pohodlí. Genesis není ani u nás neznámým 
pojmem, před léty se pod touto značkou 
prodávalo kupé a ještě před ním sedan. 
Po projetí s nejnovější generací limuzíny lze 
tušit, kam pátá největší automobilka světa 
s názvem míří. Podle mého názoru je otázkou 
pár let, kdy z označení modelu vznikne prémiová 
značka, podobně jako tomu bylo v 80.  letech 
s Lexusem nebo Infi niti.
Sobotní cesta, kdy jsem s modelem Genesis 
najel přes 300 kilometrů, vedla po rychlostní 
silnici na Příbram a poté po státní, chvilku opět 
po rychlostní a nakonec opět po státní 
do Strakonic. Zvolil jsem režim Normal, ale 
dynamičtější styl jízdy. Elektronicky řízené 
odpružení ECS zvládalo po poměrně hrbolaté 
R4 svou práci vcelku slušně a protože cesta 
byla prakticky prostá prudkých zatáček a provoz 

Text :  P et r  E h r l i c h   Foto :  A rc h i v

HYUNDAI GENESIS
GENESIS PŘEDSTAVUJE TO NEJLEPŠÍ, S ČÍM KDY KOREJSKÁ 

AUTOMOBILKA VYRUKOVALA. VÝKONNÝ ATMOSFÉRICKÝ V6, 
TÉMĚŘ IDEÁLNÍ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI, NAPROSTO FATÁLNÍ VÝBAVA.

14    EVO

NAPSALI O NÁS  〔EVO〕

A



byl minimální, vůz se choval jako většina 
vyspělých limuzín pětimetrové třídy. Drobnou 
výtku si snad zaslouží střední poloha řízení 
s lehkou vůlí. Dominantou motoru o výkonu 
316 koní a točivém momentu 397 N.m jsou 
vyšší otáčky, ale hravě si poradí 
s osmdesátikilometrovou rychlostí na nejvyšší, 
osmý převodový stupeň. Spotřeba na jih Čech 
nepřekročila třináctilitrovou hranici, já však 
rychlostní limity vcelku často „lehce“ 
překračoval. 
Jak už jsem nastínil, mám rád silnici druhé třídy 
ze Strakonic do Blatné, dále pak do Březnice 
s výjezdem na Prahu za Milínem. Deštivé počasí 
přálo vyzkoušet si pohon 4x4, samozřejmě 
v režimu Sport. Téměř ideální rozložení 
hmotnosti mezi přední a zadní nápravu 
v přesném poměru 51,2:48,8, jak udává 
výrobce, slibovalo slušné jízdní vlastnosti. 
Počítat je však třeba s hmotností okolo dvou 

tun a rozměry Genesisu zejména při míjení 
s protijedoucími vozidly.
Dynamické, velmi slušné svezení na svou 
kategorii bylo samozřejmě vykoupeno vyšší 
spotřebou okolo 16 l/100 km. O práci tlumičů již 
byla řeč, ve vyšších rychlostech a v zatáčkách 
fungovalo řízení o poznání lépe a Genesis se 
choval neutrálně, do kabiny vozu občas pronikly 
zvuky dobře živeného a výkonného šestiválce. 
To však až v oblasti nad 4000 min-1.
Pohodlí a výbavu příliš zmiňovat nechci, stačí 
uvést jen pár prvků, jako vyhřívaná 
a ventilovaná přední i zadní sedadla čalouněná 
prémiovou kůží, head-up displej a adaptivní 
tempomat. Vše podpořeno pětiletou zárukou. 
Genesis se dodává v deseti barevných 
odstínech se čtyřmi variantami interiéru, vždy 
doplněného pravým dřevem. Cena je ve všech 
případech jednotná, a to 1 629 990 Kč.
Snad ještě jeden poznatek a dodatek na 

závěr. V neděli, kdy Praha byla prázdná, jsem 
měl naplánovány dvě testovací jízdy. 
S limuzínou střední třídy a o něco menším kupé 
prémiové americké značky. Z domova 
do dealerství to je nějakých 30 kilometrů. 
Při pohodové jízdě a dodržování předpisů 
spotřeba Genesisu nepřesáhla jedenácti-
litrovou hranici. Praha, jak už jsem zmínil, byla 
prakticky prostá provozu. Když jsem 
do dealerství americké značky dorazil, odstavil 
jsem Genesis pár desítek metrů od místa, kde 
mě čekala americká auta modelového ročníku 
2015. Prodejce odpovědný za zápůjčku 
prohodil něco v tom smyslu, že když jsem přijel 
Astonem, mám nastavená trochu jiná měřítka. 
Nebýt malého loga ve tvaru písmene H 
na bočních oknech a jediného nápisu Hyundai 
na zádi málokdo za tři dny, kdy jsem Genesis 
zkoušel, uvěřil, že jde o nejvyšší model 
jihokorejské značky.
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‚TÉMĚŘ IDEÁLNÍ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI MEZI PŘEDNÍ 
A ZADNÍ NÁPRAVU SLIBUJE SLUŠNÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI’

evo rating: ;;;42
+   výbava, kvalita zpracování, slušné jízdní vlastnosti

-   prémiový vůz chybějícího prémiového segmentu značky

Motor zážehový V6, 3778 cm3

Výkon 316 k@6000 min-1

Točivý moment 397 N.m@5000 min-1

0–100 km/h 6,8 s

Maximální rychlost 240 km/h

Spotřeba 11,6 l/100 km

Výkonová hmotnost 6,27 kg/k

Základní cena 1 629 990 Kč
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