
HYUNDAI
Genesis má další význam, který byste si měli uložit do paměti vedle První knihy 

Mojžíšovy a kapely Phila Collinse. LUXUSNÍ SEDAN GENESIS TOTIŽ ZÁSADNÍM 
ZPŮSOBEM MĚNÍ DOSAVADNÍ POHLED NA ZNAČKU HYUNDAI. Se silným 

šestiválcem, osmistupňovým automatem, pohonem všech kol a pompézní 
výbavou ve standardu se nebojácně staví do cesty zavedeným prémiovým vozům.

Tak trochu jiný

TEXT JIŘÍ BABORSKÝ  FOTO HYUNDAI

Výjimečné postavení 
luxusního sedanu v rámci 
koncernu dokazuje vlastní 
logo Genesis, které rozevírá 
křídla na kapotě a promítá 
se na zem po odemčení vozu. 
Ke značce Hyundai se model 
hlásí jen nápisem na zádi.
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HYUNDAI GENESIS 3.8 GDI EXCLUSIVE AWD

Hyundai nepouštěl výš než do střední třídy, sbíral 
zkušenosti a letos vytasil zbraň hodně průraz-
ného kalibru: nový genesis. Druhá generace 
pětimetrového sedanu dorazila na český trh s vel-
mi dospělou cenovkou 1 690 990 Kč. Zajímalo 
nás, co za nemalou sumu od Hyundai dostane 
zákazník běžně lovící u prémiových výrobců Audi, 
BMW, Mercedes, Jaguar, Lexus či Infi niti.

Předně odpovídající techniku – do kontinen-
tální Evropy se genesis vozí v jediné specifi -
kaci, a sice s benzinovým šestiválcem 3,8 litru, 
osmistupňovou samočinnou převodovkou 
a inteligentním pohonem všech kol Htrac. Vše 
pochází z vlastního vývoje, stejně jako úhledný 
design pětimetrové karoserie. V něm spatřujeme 
možné úskalí. Genesis je elegantní reprezenta-

tivní vůz, který na silnici nepřehlédnete. Akorát 
Evropanovo oko jaksi neví, kam s ním. Zatímco 
ledvinky BMW, gril Mercedesu nebo mnohoúhel-
ník Audi (všimněte si jisté podoby) poznáme na 
první pohled, na majestátní, ale nevýrazné tvary 
genesisu lidé koukají a netuší. Jeho tvary nezapa-
dají mezi ostatní vozy Hyundai ani nenavazují na 
žádného z předchůdců. To může představovat jak 
výhodu, tak nevýhodu. Každopádně chybějící his-
torii a image musí Hyundai dohnat něčím jiným 
a podle nás by to mohl být například skvostný 
interiér. Ani tentokrát nehovoříme o designu, 
který se i uvnitř drží střízlivé a účelné elegance 
bez jakýchkoli excesů. Ale spíš o kvalitě a výbavě, 
které bez diskuze snesou srovnání s těmi nejlep-
šími auty na trhu.

utomobilka Hyundai je 
českým zákazníkům známa 
především jako lidová značka 
pro širokou veřejnost, v po-
sledních letech akcentující 

tuzemskou výrobu některých svých modelů. 
V celosvětovém měřítku ale jde o globálního 

giganta, do jehož portfolia patří vše od levných 
minivozů až po autobusy a těžkou nákladní tech-
niku. Luxusní sedany si Hyundai dlouho nechával 
pro domácí asijský, případně severoamerický 
trh. Teprve s rostoucí kvalitou svých produk-
tů a sílícím sebevědomím se odvážil oslovit 
i extrémně vybíravou evropskou klientelu. První 
pokusy nebyly zcela přesvědčivé, vzpomínáme 
na ně v samostatném článku. Pár let se proto 
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Začíná to jemnou a na omak velmi poctivou 
kůží, které sekunduje dřevo a hliník v optimál-
ním množstevním mixu. Precizní zpracování 
každého detailu boří případné zbytky mýtů 
o korejských vozech a musí přesvědčit i toho 
největšího pesimistu. Tlačítka a spínače se 
pohybují tiše, hladce a bez sebemenší vůle. 
Okna na cestě dolů zpomalí, aby do cíle 
dojela jemně bez laciného cvaknutí. Stejně 
neslyšně se pomocí elektromotorků doví-
rají všechny dveře. Veškeré ovládací prvky 
jsou příjemné na dotek a z jejich uspořádání 
můžeme vyčíst poučení z chyb ostatních. 
Hlavní funkce máme dobře na očích a po ruce, 
vybrat si můžeme mezi dotykovým ovládáním 
přehledné obrazovky nebo skupinou tlačítek 
na široké středové konzoli. Každý nechť si 
zvolí preferovaný způsob komunikace se 
svým vozem, v každém případě bude probíhat 
v češtině, pochválit musíme kvalitní překlad 
všech položek.

Ve výbavě jsme postrádali jen jedinou, kte-
rou úhlavní nepřátelé nabízejí – čtyřzónovou 
klimatizaci, tedy digitální nastavení teploty 
pro každé místo ve voze zvlášť. Genesis nabízí 
zadním cestujícím pouze společnou manuální 
regulaci, jinak je ale výčet myslitelných doplň-
ků kompletní a hlavně v ceně: multimediální 
centrum s navigací, audiofi lská aparatura Lexi-
con 900 W se 17 reproduktory nebo všechna 
sedadla samostatně nastavitelná, vyhřívaná 
i ventilovaná – jak vpředu, tak vzadu.

Asi nikoho nenapadne v dané cenové relaci 
pochybovat o rozsahu bezpečnostní výbavy, 
za všechny přítomné systémy zmíníme devět 
airbagů, sledování jízdního pruhu a mrtvého 
úhlu výhledu s promítáním výstrahy na barevný 
head-up displej nebo perfektně fungující adap-
tivní tempomat s přednárazovým systémem. 
Lahůdkou je pak kamerový systém s mnoha 
módy zobrazení, který nejenže pomáhá při 
parkování, ale také varuje před hrozbou kolize 
například během couvání.

Vyzdvihnout musíme optimální sladění všech 
elektronických pomocníků, kteří řidiče zbytečně 
neobtěžují panickými reakcemi, jak tomu někdy 
u podobně vybavených kosmických korábů bývá.

Když už jsme u korábu, ten má především tiše 
plout krajinou. A to genesis dělá v drtivé většině 
případů. Tiše a pokojně se vznáší nad asfaltem, 
jen na krátkých nerovnostech si velká devate-
náctipalcová kola trochu dupnou. Tlačítkem se 
přepíná mezi volbami Normal/Sport/Eko a Snow, 
přičemž typické určení asi každý dovodí sám. 
Odpovídající odezvu čekejte od tlumičů , řízení, 
motoru i převodovky. Ani sportovní mód neudělá 
z dvoutunového sedanu hothatch, ale značný 
jízdní talent podpořený aktivním pohonem 
všech kol pak lze využít k hodně svižnému stří-
hání zatáček. Řízení je i ve vyšších rychlostech 
věrné především luxusnímu zaměření a zůstává 
lehké a méně citlivé. Ze suverenity se nechá 
podvozek lehce vyvést sérií krátkých nerovností 
v oblouku, přes které se nepřenese s takovou 

K otevření kufru není potřeba žádných šaškáren s nohama a podobně. 
Stačí počkat tři vteřiny v blízkosti zádě a mít klíč v kapse, víko se samo otevře. Technické údaje

Hyundai Genesis 3.8 GDI AWD
Přeplňovaný naftový osmiválec 3,8 l 

| Výkon 232 kW (315 koní) | Točivý 

moment 397 N.m | Maximální rychlost 

240 km/h | Zrychlení 0–100 km/h 6,8 s | 

Spotřeba 11,6 l/100 km | 

Základní cena 1 629 990 Kč

grácií jako německé vozy. Jejich sametovosti 
a noblese se musí ještě učit i motor s převodov-
kou, které po většinu času pracují k naprosté 
spokojenosti, ale tu a tam, ve složitější situaci, 
se nechají zaskočit a zaváhají. Papírově potentní 
šestiválec s výkonem 315 koní má s genesisem 
občas dost práce a při rozletu o sobě dá hlasitěji 
vědět, ostatně jako i při tankování, protože za 
méně než dvanáct litrů se jezdí obtížně. To 
ovšem patří v daném segmentu ke zvyklostem, 
se kterými nutno počítat.

Pokud bychom měli Hyundai Genesis někomu 
doporučit, pak klientovi, u kterého je na špici 
žebříčku priorit luxus, uvolněnost a pohoda 
při dlouhých cestách. Vážně vás tohle auto 
příjemně překvapí.

Kdo se vyžívá ve sportovní jízdě, najde tu 
a tam nějakou tu pihu na kráse, kvůli které bude 
investici 1,7 milionu zvažovat. Obzvlášť když 
podobně motorizovaná zavedená konkurence 
stojí až o čtvrt milionu méně – s chudší stan-
dardní výbavou, ale většími zkušenostmi v kon-
strukci těch nejluxusnějších vozů. Nezávidíme 
vám to rozhodování….
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Exkurz do světa luxusních 
vozů Hyundai
Nový genesis není zdaleka prvním noblesním 
hyundaiem na českém trhu. Už před patnácti 
lety se značka pokusila zaujmout sedanem XG 
s šestiválcem 3,0 a později 3,5 l, který byl větší 
a lépe vybavený než dosavadní top model 
Sonata. Hyundai za milion si tehdy koupilo 
jen pár nadšenců, což se ostatně nezměnilo 
ani u nástupce grandeur s oblejšími tvary 
a podobnou technikou (v Česku od konce roku 
2005).

V prémiovém segmentu následovala delší 
odmlka, Hyundai se v Evropě soustředil na 
dostupnější vozy a posilování image, aby letos 
opět zaútočil na movitější klientelu právě 
s genesisem, konkrétně jeho druhou generací. 
Ta první se nabízela výhradně na asijském 
a severoamerickém trhu, stejně jako odvozená 
limuzína Equus – ještě delší a luxusnější 
osmiválec, aktuální vrchol automobilky Hyundai. 
Při troše štěstí potkáte na českých silnicích pár 
individuálně dovezených kousků.
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Equus

Parkovací kamera má několik užitečných režimů zobrazení včetně komplexního 
pohledu z ptačí perspektivy. Genesis se na evropský trh dodává výhradně s koly 
rozměru 19 palců a jednotného designu. Tlačítkem u voliče převodovky řidič volí 
jeden z režimů Normal/Sport/Eco a Snow. Výběr ovlivní tuhost tlumičů, 
rychlost řazení a odezvu řízení i motoru. Každý mód rozzáří přístroje jinou 
barvou. 

Zadní cestující mohou 
z loketní opěrky 

kompletně nastavovat 
a klimatizovat svá sedadla. 

Joystick a okolní tlačítka 
pak kopírují ovladač 

multimediálního centra, 
jaký mají k dispozici řidič 

a spolujezdec vpředu. 
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