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Z  dnešního pohledu je 
i Bandit těžká neohra-
baná věc, ale v roce 1995 
bylo všechno jinak. Su-

zuki se toho roku stala králem, 
její horká novinka, Bandit 600, 
prodávaná v nahaté nebo polo-
kapotované verzi, mizela z ob-
chodů rychlostí neuvěřitelnou 
– a to prosím za normální cenu. 
V takové Francii jste snad ani 
na jinou motorku nenarazili, 
ale to je o téhle zemi známé, že 
zde frčí nahotiny střední tří-
dy. Bandit, to totiž nebyl na-
háč, nýbrž roadster, tedy mo-
torka s určitým sportovním 
projevem a trochu víc sexy než 
ostatní stroje postavené pod-
le receptu „jakýkoli vzduchem 
chlazený motor zamontova-
ný do jednoduchého páteřové-
ho rámu a k tomu chromované 
světlo a budíky“.

Bandit vnesl svěží vítr do mo-
torkářského života – nebyl to 
street� ghter, tohle označení teh-
dy patřilo jen garážovým výtvo-
rům, ale byl to takový sporto-
vec pro každý den. Pohodlný, ale 
rošťák. Motor původně z GSX-F 

nebyl ani moc seškrcený (z 86 na 
78 koní), rám nebyl schovaný, ale 
naopak pěkně přiznaný a hlav-
ně dvojitý páteřový, vzadu mís-
to dvou klasických jednotek pra-
coval centrál. Dneska se nad tím 
možná pousmějeme, ale tenkrát 
to bylo NĚCO! A hlavně ten svě-
ží vzhled, tak odlišný od korábů 
typu XJR (a to ještě byla dyna-
micky tvarovaná novinka).

Dobře vychlazená dvanáctka
O rok později, v roce 1996, do-
stala prodejně mega úspěšná šes-
tistovka sourozence a tím bylo 
de� nitivně zaděláno na legendu. 
Do jen mírně upraveného rámu 
totiž v Suzuki namontovali vel-
kou dvanáctistovku, která ni-
kterak nezakrývala svůj původ 
ve starých spolehlivých GSX-R, 
a to teprve byl mazec. Čtyřpíst-
kové brzdy místo dvoupístků, 
hliníková kyvka, hydraulicky 

ovládaná spojka, široká superbi-
ková kola namísto dnes již nepří-
liš oblíbených gum 110/150, hli-
níková koncovka výfuku…

No a hlavně ten motor. Ještě 
dnes, když se na velkém Bandi-
tovi svezete, budete z toho moto-
ru paf. Jak tenhle čtyřválec táh-
ne, je neuvěřitelné – prostě velký 
objem ještě neomezovaný žád-

nými katalyzátory a podobný-
mi serepetičkami. Černě natře-
ný vzducháč (šestka byla v barvě 
hliníku) sice byl proti GSX-R vý-
razně seškrcen, z téměř 140 koní 
jich nezbyla ani celá stovka, ale 
zaprvé jste jich na dynamomet-
ru pravidelně naměřili více a za-
druhé vám to mohlo být jedno. 
Protože na nahatou motorku to 

bylo ažaž, u těchto strojů se hra-
je hlavně na krouťák. A v téhle 
oblasti je velký Banďour doslova 
virtuos, maximum přes 90 new-
tonmetrů přicházelo v pouhých 
4500 otáčkách! Proto v motoru 
mohlo zůstat pět převodových 
stupňů, zatímco šestikilo potře-
bovalo k životu šestikvalt. U něj 
se o nějakých extra zážitcích 
z dynamické jízdy mluvit nedalo, 
výkon byl zvladatelný i pro méně 
pokročilé piloty a přicházel až 
v otáčkových výšinách. A hlav-
ně ty koně táhly téměř stejnou 
hmotnost jako u dvanáctistovky.

Poctivá práce
Právě hmotnost byla další z atri-
butů, které z Bandita dělaly spor-
tovní stroj. Co má XJR prázdné, 
to Bandit ukáže na váze i s plnou 
nádrží, a to je sakra rozdíl. Přes 
dvě stě třicet kilo není málo, ale 
ani z dnešního pohledu to není 
nikterak šílená cifra.

Důležitější je, kde ta kila 
jsou, a to už je trochu smut-
nější písnička – prostě motorce 
z roku 1995 se o nějaké centra-
lizaci hmoty ani nezdálo. Zase 
vás může těšit, že tady je všech-
no ještě „poctivé“, však se podí-
vejte na ty velké páčky, masivní 
držáky stupaček, záchyt reakce 
zadní brzdy, no prostě všech-
no. Žádný div, že odpružení 
s touhle skládačkou má trochu 
těžší práci, jíž nepomáhají ani 
klasicky těžká a celkem měkká 
kola (zase jdou dobře opravit), 
a taková přední vidlice byla 
hodně měkká už jako nová. 
Dlužno však podotknout, že 
z konkurence má Bandit suve-
rénně nejsportovnější podvo-
zek, a kdo se trochu rozšoup-

ne a namontuje podvozkový kit 
od některé renomované firmy 
(vzhledem k rozšířenosti Ban-
ditů je toho k dostání dost), po-
sune motorku o pěkných pár 
levelů výš.

Hmotnost mírně souvisí 
i s docela bohatou výbavou. Pod 
sedlem je slušné místo, stojánek 
je boční i centrální, nechybě-
jí madla pro spolujezdce (šest-
ka je zpočátku neměla) a mezi 
pěknými a přehlednými chro-
movanými budíky, v nichž sídlí 
otáčkoměr a tachometr, má dva-
náctistovka i palivoměr. Navíc se 
podívejte na výfuková kolena – 
ani po těch dlouhých letech ne-
bývají rezavá, rozhodně vypada-
jí lépe než na leckteré současné, 
třeba rok staré motorce.

Potěší i dnes
Bandity první generace mají po-
řád co říct i dnes. Jasně, musíte 
počítat s tím, že si kupujete kon-
cepčně starou motorku, u níž ale 
dokážete hlavně jízdní vlastnosti 
výrazně vylepšit třeba jen tím, že 
budete pravidelně měnit olej ve 
vidlích a obouvat rozumné pneu-
matiky. Tahle ikona se vám od-
vděčí svou nezničitelností, pro-
tože pokud ji nehodíte někde 
panna-orel do lesa, není dů-
vod, proč by s vámi nezestárla 
do důchodu. Motory jsou po-
věstné svými statisícovými ná-
jezdy a jejich jemný chod a ma-
sivní zátah vás budou bavit ještě 
dnes. A svým designem Bandit 
neurazí ani v konkurenci po-
sledních výkřiků hi-tech módy. 
Žádný div, že si vydobyl místo 
v Top 10 naší ankety. Já osobně 
jsem ho dokonce tipoval na cel-
kového vítěze… 
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Lupič s velkým srdcem
Pokud jste v druhé 
půlce 90. let chtěli 
silnou nahatou 
motorku, mohli jste si 
koupit nějakou velkou 
těžkou neohrabanou 
věc striktně klasických 
tvarů. Anebo nového 
Bandita od Suzuki.

Nejlepší motocykl všech dobANKETA Postaven na 
základě GSX-R

Šestikilo je fajn, ale 
ta dvanáctka…

DODNES V PRODEJI
Bandit tu byl před patnácti lety a je tu i dnes. Ačkoli to, co se dnes prodává pod stejným 
názvem, už nemá s původním Banďourem nic moc společného. Tedy technicky, proto-
že jinak je fascinující, jak Suzuki dokáže držet ducha tohoto stroje i při změně vlastně 
všech zásadních komponentů i designu.
První modelovou obměnou, pokud nebudeme počítat uvedení ABS jako volitelného 
příslušenství ve dvanáctistovce v devadesátém sedmém, prošla šestistovka v roce 2000 
a dvanáctistovka o rok později (tedy ona se prodávala už v roce 2000, ale model to byl 
2001). Tyhle motorky bezpečně poznáte podle jiného podsedláku, výrazně jiného 
tvaru rámu a polokapotované stroje mají světlo s jakousi „kapkou u nosu“. Šestistovky 
dostaly širší kola (120/160), dvanáctistovky šestipístkové brzdy.
Daleko větší rozdíl ve vzhledu a ostatně i v chování při jízdě přinesl rok 2005, resp. 2006, 
kdy oběma verzím přibyly kubíky do motoru a vznikly tak Bandit 650 a 1250. Sedlo 
je od té doby dvoudílné s nastavitelnou výškou, nad světlem se u naháče usídlil malý 
štítek, polokapota vypadala dle mého názoru výrazně povedeněji.
To poslední modelové omlazení dvanáctistovky vypadá trochu zbytečně, když dnes 
víme, že bylo v prodeji pouhý rok – pro sezonu 2007 totiž u Banditů nezůstal kámen 
na kameni. Staré osvědčené vzduchem chlazené motory, které pamatují půlku osmde-
sátých let, musely pryč ze scény a na jejich místo přišly čtyřválce chlazené vodou 
a krmené vstřikováním. Nejsou sice tak pěkné jako hodně žebrované vzducháče, ale 
na vzhled to nejezdí a jízdně jsou nové Bandity vážně příjemné stroje, zcela na výši 
doby. Prozatím poslední generační změny proběhly předloni a loni a dalo by se říci, že 
z původního rošťáka se stal takový decentní elegán.

BANDIT, DOBRÝ ZÁKLAD PRO ÚPRAVY
Hlavně dvanáctistovka je velice vděčným objektem pro různé úpravy, a to jak designo-
vé, tak v první řadě výkonové. Vzhledem k původu motoru ve starém dobrém GSX-R asi 
nepřekvapí, že potenciál má dvanáctka značný. I naprostým sériovkám jste většinou 
na dynu naměřili přes sto koní místo udávaných 98 a obecně velice dobře Bandaska re-
aguje na tuningové pokusy. Vzhledem k tomu, že koncovka výfuku je přišroubovaná ke 
svodu, je záměna aspoň za otevřenou koncovku velice jednoduchá a rychlá, a když 
přidáte Dynojet kit do karbeců a propustnější vzduchový � ltr, začne motor mnohem 
lépe a veseleji dýchat. Na nějakých 120 koní dostanete Bandita celkem bez problémů, 
ke 150 už to znamená hodně zásahů, ale jde to. Otázkou zůstává, jestli to má smysl. 
Před deseti lety možná, ale dnes, v době mnohem lehčích a mnohem výkonnějších 
strojů, to už trochu postrádá smysl. Nota bene, když Bandity si v současnosti pořizují 
spíše vyklidnění jezdci.
Za daleko lepší investici místo drahých vaček, big-bore pístních sad a titanových výfu-
kových potrubí lze považovat pořízení lepších podvozkových komponentů. Plně sta-
vitelný centrál dozadu nabízí kdekdo, stejně jako kity do předních vidlic – ať jde jen o sa-
motné pružiny a olej, nebo i jiné planžety či dokonce kompletní dusíkové cartridge. Tady 
nemluvíme o podvozcích pro závody, ale o daleko lepším a bezpečnějším chování na běž-
ných silnicích.
Osvědčeným a nenákladným tuningem je výměna původních gumových hadiček za 
opletené, příjemnějšího ovládání brzd docílíte výměnou původní axiální pumpy s obrov-
skou páčkou za aftermarketovou radiálku (to už tak levné není). U takhle těžké nahaté 
a staré motorky pořád platí, že jedním z nejlepších tuningů je sada nových gum.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Suzuki GSF1200N Bandit ´96

Motor: čtyřdobý, vzduchem a olejem 
(systém SACS) chlazený čtyřválec, DOHC/4, 
vrtání × zdvih 79 × 59 mm, kompresní 
poměr 9,5:1, karburátory Mikuni 
BST36, elektrický startér, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: dvojitý páteřový ocelový rám, 
vpředu teleskopická vidlice ∅ 43 mm, 
zdvih 130 mm, nastavitelné předpětí, 
vzadu hliníková kyvná vidlice s jedním 
tlumičem, zdvih 134 mm, nastavitelné 
předpětí a odskok, brzdy Nissin vpředu 
2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové 
třmeny, vzadu kotouč ∅240 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, 
lité ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2165 mm, šířka 785 mm, 
výška 1095 mm, sedlo 835 mm, rozvor 
1435 mm, úhel řízení 25,6°, stopa 
107 mm, světlá výška 130 mm, nádrž 19 l 
(4,5 l rezerva), olejová náplň 4,5 l

Objem 1157 cm3

Výkon 72 kW/98 k@8500

Točivý moment 91 Nm@4500

Hmotnost 234 kg (provozní)

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: Radek Holan, 
Suzuki

9. místo 
Suzuki Bandit

První generace má dodnes své kouzlo

Dvanáctka měla proti šestce navíc palivoměr

Na první pohled jste 600 a 1200 rozeznali podle barvy motoru

Prozatím poslední generace s vodou chlazeným motorem Jako základ 
pro různé 

úpravy 
je velký 

Bandit mega 
oblíbený


