
Den druhý
E JAKO ESPRIT
Je šero, zmáčknete dálkové ovládání 
a vůz před dveřmi vykouzlí efektní 
vlastní logo. Nové logo pro prémiovou 
třídu značky. Úžasné na pohled, 
stejně jako promyšlený a nápaditý 
senzor hladiny CO2 v interiéru – první 
na světě. Sleduje složení vzduchu 
uvnitř vozu a chrání řidiče před 
ospalostí.

Den první
G JAKO GRÁCIE
Den první

JAKO GRÁCIE
Den první

Genesis je sexy a svůdný. Má 
sportovní design, střechu, velmi 
dlouhou kapotu a ideální rozložení 
hmotnosti mezi nápravy v poměru 
51,2 % vpředu, 48,8 % vzadu. Sice 
váží přes 2 tuny, ale 3,8litrový motor 
a osmistupňová převodovka si s tím 
poradí docela snadno. Maximální 
točivý moment je 397 Nm, ale 
z toho 358 Nm vymačkáte už při 
2000 otáčkách.

Sedm dní a sedm 
písmen božství
GENESIS

TEXT: JAN ZELENKA, FOTO: HYUNDAIpísmen božství
Bude to největší, nejlépe vybavený a technicky 
nejvyspělejší Hyundai, jaký kdy Evropa zažila. 
Zapomeňte na „iks“ motorizací a „iks“ standardů 
výbavy, protože zcela nový Genesis bude 
v jedné jediné, opravdu velmi bohaté variantě 
a za jedinou cenu: necelých 1 630 000 korun.

N
a počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
Země byla pustá a prázdná a nad 
propastnou tůní byla tma. A tak 

první den vytvořil světlo, druhý den nebe, 
třetí zemi a zeleň… Skončil v neděli, kdy 
za sebou nechal svět pro lidi. Byl to počá-
tek zjevený v biblické knize Genesis.
To v jihokorejském Ulsanu pracovali čtyři 
roky a utratili přes 9 miliard korun, aby vy-
tvořili svůj počátek – svůj Genesis – super-
luxusní sedan, který má potenciál jízdními 
vlastnostmi, designem a hlavně cenou 
zmasakrovat německou svatou trojku.
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Den třetí
N JAKO NEKONČÍCÍ 
BEZPEČÍ

 JAKO NEKONČÍCÍ 
BEZPEČÍ

 JAKO NEKONČÍCÍ 

Lidský mozek má přes bilion 
nervových buněk a dokáže 
vyhodnocovat stovky vjemů 
během vteřiny. Teď jsou tu ale 
automobily, které napodobují 
složitou nervovou soustavu člověka. 
Jakmile si sem sednete, obejme vás 
taková škála systémů, že si budete 
muset vzít na týden dovolenou, 
abyste všechny prozkoumali. Díky 
radaru v čelní masce, adaptivnímu 
tempomatu a čidlům dokáže 
Genesis naprosto sám jet a točit 
volantem podle jízdních pruhů. Ale 
kvůli bezpečnosti je to omezeno 
jen na 10 vteřin. Sám zrychluje 
nebo zpomaluje podle bezpečného 
odstupu, který nastavíte. Do 80 
km/h dokáže zastavit úplně sám, 
od 80 do 180 km/h brzdí částečně, 
takže tím pomáhá řidiči při 
zpomalených reakcích. Hlídá mrtvé 
úhly a má tolik kamer, že výsledný 
obraz dává 360°.

Genesis sám jede a sám 
řídí. Jediné, co neumí, je sám 
natankovat a sám se koupit.  

Den čtvrtý
E JAKO EXTÁZE ELEGANCE
Den čtvrtý

 JAKO EXTÁZE ELEGANCE
Den čtvrtý

Je to stroj s duší živého tvora, který trochu víc žere. Ve městě 16 litrů, mimo město 
9 litrů a v kombinaci 11,6 litru. Genesis útočí na všechny smysly vyjma chuti 
nepřebernou paletou vjemů. Používá pravé dřevo, prémiovou kůži Nappa a má detaily 
z  čistého hliníku.
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Cena:     1 629 990 Kč   

Motor:    V6 o objemu 3,8 l   

Výkon:    232 kW (316 k)    

Nejvyšší rychlost:   240 km/h (omezena)   

Zrychlení z 0 na 100 km/h:   6,8 s 

Rozměry (d/š/v):   4990/1890/1480 mm  

Hmotnost:   2055 kg

 HYUNDAI GENESISDATABOX

Den pátý
S JAKO SMYSL
Rosení skel zabraňuje systém 
automatického odmlžování, zatímco 
ionizér čistí vzduch. To je jenom 
důkaz, pro koho je vlastně Genesis 
určen. Byl navržen primárně pro 
trhy, jako jsou USA a Korea, na nichž 
slavila předchozí generace velké 
úspěchy. Korejci postavili luxusní 
sedan s konstrukcí, která nese podíl 
51,5 % vyspělé vysokopevnostní 
oceli. Má také prvky, které snižují 
hlučnost a naopak zvýrazňují 
zvukový projev při akceleraci.

Den sedmý
S JAKO SYMBOL
… tedy symbol luxusu. Aby Genesis 
podtrhl to všechno, co má, umožňuje 
velkolepý zážitek z poslechu hudby 
nebo DVD v HD prostřednictvím 
značky Lexicon se 17 reproduktory 
a výkonem 900 W. Stejnou značku 
používá i Rolls-Royce. Hyundai 
postavil Genesis s neuvěřitelnou 
výbavou a technologiemi. Být to 
jakékoli jiné auto, připlatili byste 
si. Korejci si přitom uvědomují, 
že nabízejí Genesis docela lacino, 
ale je to počátek nového směru. 
Mluví sebevědomě a mají důvod. 
Na prodeje jsme zvědaví.

Den šestý
I JAKO INOVACE
Když se bavíte s lidmi mimo Hyundai, 
říkají, že dělají dobrá auta, ale je 
to pořád jenom Hyundai. Nějací 
Korejci. Podobně se Britové smáli 
škodovce, no a kde je teď? Zatímco 
prestiž značky roste neustále, i tak 
postavili nový druh – takového 
ambasadora svých schopností. 
Zapomeňte na všechno, co jste 
kdy o Hyundai četli nebo věděli, 
protože nový Genesis je někde úplně 
jinde. Pro Evropu bude dodáván 
s jediným výkonným motorem V6 
o objemu 3,8 litru, v jediné variantě 
a za jedinou cenu. Stačí jenom zvolit 
barevné kombinace uvnitř a vně. 
Hyundai má plán ročně prodat kolem 
55 000 aut, z toho půlka zůstane 
na korejském trhu, 25 000 je určeno 
pro Severní Ameriku. Velmi omezený 
zbytek se popere v Evropě s přímou 
konkurencí: BMW 5, Mercedesem-
Benz třídy E a Audi A6, přičemž 
všechny při srovnatelné výbavě 
vycházejí asi o půl milionu dráž.

Genesis je výsledkem čtyřletého vývoje, 
do něhož Hyundai investoval 342 milionů eur 
(9,2 mld. Kč).
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