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Maketa časopisu

Sexy ASfAlt 
časopis o longboardingu, digitální tisk na papíře Cyclus ofsett (115 a 250 g/m2), vazba 
(složená ze 2 částí – V1, V2), 84 stran, formát 13 x 21 cm (š x v), 2013 (náklad 300 ks)

Obrazová dokumentace

Obálka časopisu, rozložený formát 19 x 21 cm (š x v), klopa s mapou, tisk na papíře 250 g/m2.



Dvojstrana/ rozhovor s Davidem Svobodou, 13 x 21 cm (š x v), papír Cyclus ofsett 115 g/m2.



Dvojstrana / longboardové trasy, 10 x 21 cm (š x v), papír Cyclus ofsett 115 g/m2.

Rozložený časopis / 13 x 21 cm (š x v), papír Cyclus ofsett 115 g/m2.



Písemná obhajoba

Ateliérovou částí mé diplomové práce je časopis s tematikou longboardingu v České 
republice.  Koncept projektu spočívá v kompletním zpracování tiskoviny – od editorské 
činnosti až po finální grafickou podobu. Časopis má název Sexy Asfalt.

Co je to longboard? Longboard je většinou 1 až 1,5 metru dlouhé prkno, které na pohled 
vypadá podobně jako běžný skateboard. Důležité jsou ale detaily, které z něho dělají něco 
výjimečného. Longboard má větší desku i kolečka, což umožňuje jezdit vyšší rychlostí než 
na skateboardu, který je lehčí a uzpůsobený spíše na triky. Protože se longboardingu pár 
let věnuji a vím, že v České republice zatím bohužel nemáme žádný magazín, který by tuto 
problematiku mapoval, rozhodla jsem se vytvořit Sexy Asfalt. Co mi nejvíce scházelo, bylo 
povědomí o longboardových tratích v našem okolí, nedostatek zajímavých informací  
o longboardingu obecně a dále ta „hmatatelná věc“, kterou si můžete listovat. Otázkou 
bylo, kdo bude editor? Snaha sehnat společníka se na začátku jevila jako jednoduchá 
záležitost, ale po dlouhém bádání jsem se stala jak editorkou, tak grafičkou. Volnou inspi-
rací pro mě v tomto ohledu byly například nezávislé časopisy Komfort Mag, Pedal Project  
a další.

Časopis je jasně cílený na komunitu longboardistů, kteří čekají na svůj první český LONG 
magazín. I když žijeme v době internetu, nebo právě proto, zaměřila jsem se na časopis 
v tištěné podobě. V rámci České republiky se jedná o ojedinělý projekt. Jednou z brzd 
rozvoje longboardingu je malá informovanost samotných jezdců o vhodných tratích. 
Zmapování míst tak může být jedním z impulsů k dalšímu šíření tohoto sportu.

PRŮBĚH PROJEKTU
Celkový koncept projektu spočívá v tom, že jsem se zaměřila pouze na českou longboar-
dovou scénu. Jaké máme výrobce longboardů? Konají se zde závody? A hlavním tématem, 
které mě pronásledovalo po celou dobu, byla otázka – kde jsou u nás pěkné povrchy pro 
longboarding?

První fáze projektu:  
Sběr dat, mapování long. spotů, vytváření dotazníku, sběr a selektování všech informací. 
Tato část mi pomohla k určení dalšího postupu práce. Formou dotazníků a schůzek s jezdci  
jsem ve výsledku shromáždila kolem 50 long. tratí. V průběhu zpracovávání se vize časopi-
su mírně měnila. Výsledkem bylo detailní zpracování 12 nejlepších longboardových spotů  
a z ostatních zbylých vytvořit seznam, již méně popisný. 



Druhá fáze projektu:  
Tvorba celého obsahu časopisu. Jednalo se o rozhovory a jejich zpracování, dokumentace 
(fotografie), žurnalistická činnost. Při ponoření se do jádra věci jsem našla jednu spolu-
pracovnici, která je nadšenou českou longboardistkou vyhrávající šampionáty.  Zmiňovaná 
slečna, Lenka Salačová, mi díky zapálení pro věc pomáhala se selekcí informací a se 
zpracováním některých pasáží. Fotografická dokumentace je většinou z vlastních zdrojů, 
nebo od lidí, kterým je daný článek věnován. 

POPIS VÝSTUPU PROJEKTU
Časopis se skládá ze dvou částí, které tvoří jeden celek. Zvolila jsem malý uzký formát. 
První část časopisu mapuje long. spoty  u nás, druhá část časopisu je zaměřena na rozho-
vory, informace o závodech apod.

Vazba: Zvolila jsem vazbu V1 a V4, kdy V1 je nalepená na obálku V4. Hřbet šité vazby V4 je 
přelepený černým plátnem. Obálka vazby V1 má klopu, na které je umístěna mapa ČR  
s legendou. Cílem pro mě bylo snadné listování v časopise a možnost bezproblémového 
rozevření stran. 

Formát: 
• První část: formát 10 × 21 cm (š × v), vazba V1 (28 stran), obálka s klopou. 
• Druhá část: formát 13 × 21 cm (š × v), vazba V4 (56 stran).

Materiál: použila jsem recyklovaný papír Cyclus ofsett, blok 115 g/m2. 
Pro obálku s klopou používám tentýž papír, pouze s vyšší gramáží 250 g/m2.

Tisková specifikace: Ofsetový tisk (plnobarevný), náklad 300 ks.

Cílem bylo vytvořit tiskovinu o longboardingu – pro longboardisty. Myslím si, že se mi 
podařilo přesně to, co jsem si stanovila na začátku projektu. Zhodnotit svoji práci mohu 
zcela pozitivně z hlediska nabytých zkušeností, které mi otevřely pohled do reality, ve které 
se již nemůžeme schovávat za studium a bojácnost svých činů. Co jsme si mysleli, že je 
nemožné, se stává skutkem. Díky těmto zkušenostem mohu pouze říci, že projektem Sexy 
Asfalt nekončím a budu nadále sbírat informace o longboardingu. Doufejme, že se najde      
i „spolupachatel“, který bude stejně nadšen v myšlence SELF Sexy Asfalt a půjde do toho se 
mnou! Toto první číslo časopisu je spíše koncipované jako úvod do longboardingu u nás  
a mapování sexy asfaltu. Navázala jsem spolupráci se sponzorem, díky kterému se po-
dařilo vytisknout Sexy Asfalt v nákladu 300 ks. Tím, že se časopis podařilo vydat relativně 
velkým nákladem, vznikla šance oslovit podstatnou část longboardové komunity.


