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LOGO



VARIANTA A – BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU
Hlavní varianta loga je zvoleno provedení složené z textu FOKUS, přičemž písmeno 
O a K zároveň tvoří grafický prvek panáčka. Tento prvek lze využít i samostatně. Podmínkou 
použití této varianty je doplnění názvu města – Liberec – v okolní grafice. Název města je 
důležitý s ohledem na působení dalších Fokusů v celé ČR, které se odlišují pouze názvem 
města – například Fokus Mladá Boleslav, Fokus Turnov atd. a mohlo by dojít k záměně 
s jiným.

1.1 LOGO



LOGO

VARIANTA B – S DOPLŇKOVÝM TEXTEM
Doplňková varianta loga je zvolena varianta doplněná o text Liberec. Text jasně ientifikuje, 
o který Fokus se jedná. Tato varianta se používá vždy, když není v okolní grafice umístěn 
název místa působnosti, tedy Liberec. Tato varianta se hlavně využívá při propagaci 
společně s dalšími partnery a v případěch, které nejsou popsány ve vizuálním stylu Fokusu 
Liberec. 

1.2



1.3 LOGO

NEGATIVNÍ VARIANTA A
V případech použití loga na pozadí s krytím větším než 50 % sytosti podkladové barvy 
nebo při použití na fotografii s tmavým pozadím se používá logo v bílé, negativní variantě 
nebo v kombinaci – černé písmo, bílý panáček. Vše je závislé na celkovém zpracování 
okolní grafiky. Logo musí být vždy dostatečně výrazné a dobře čitelné.



LOGO1.4

NEGATIVNÍ VARIANTA B
V případech použití loga na pozadí s krytím větším než 50 % sytosti podkladové barvy 
nebo při použití na fotografii s tmavým pozadím se používá logo v bílé, negativní variantě 
nebo v kombinaci – černé písmo, bílý panáček. Vše je závislé na celkovém zpracování 
okolní grafiky. Logo musí být vždy dostatečně výrazné a dobře čitelné.



1.5 LOGO

ČERNOBÍLÁ VARIANTA A
V případech, kdy nelze použít barevný tisk, tak lze logo nahradit černobílou variantou loga. 
Je to například v případě tisku na černobílých tiskárnách. Černá barva musí být ve 100% 
krytí.



LOGO1.6

ČERNOBÍLÁ VARIANTA B
V případech, kdy nelze použít barevný tisk, tak lze logo nahradit černobílou variantou loga. 
Je to například v případě tisku na černobílých tiskárnách. Černá barva musí být ve 100% 
krytí.



1.7 LOGO

OCHRANNÁ ZÓNA
Ochranná zóna je prostor, kde okolo loga nesmí být žádné další textové či grafické prvky. 
Velikost ochranné zóny je definována velikostí výšky písmene F.



12

10

1.8 LOGO

MINIMÁLNÍ VELIKOST
V případě použití varianty A je minimální velikost loga stanovena na velikost 10 mm. 
V případě použití varianty B je minimální velikost loga stanovena na velikost 12 mm. 

Varianta B

Varianta A



1.9

LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE
V případě použití pozadí v jiných sytostech barvy než je bílá nebo naopak černé, případně 
při použití v obrázku se doporučuje používat barevné logo pouze do krytí pozadí 50 %. 
U tmavších pozadí se pak používá bílá, negativní varianta loga nebo kombinace černého 
textu s bílým panáčkem a tov případech, kdy je podkladová barva podkladu dostatečně 
kontrastní s černou a bílou barvou.

LOGO

10 % 60 % 60 %

20 % 70 % 70 %

30 % 80 % 80 %

40 % 90 % 90 %

50 % 100 % 100 %
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BAREVNOST



ZELENÁ
CMYK 40-0-100-0
RGB 177-200-00

PANTONE 382 C, 389 U

ČERNÁ
CMYK 0-0-0-100

RGB 0-0-0
PANTONE BLACK C

2.1 BAREVNOST

ZÁKLADNÍ BARVY
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TYPOGRAFIE



3.1 TYPOGRAFIE

HLAVNÍ PÍSMO

GOTHAM FAMILY
Jako hlavní písmo je zvolené licencované písmo GOTHAM, které obsahuje velký počet řezů. 
Pro sazbu se používají čtyři řezy – light, regular, medium a bold. 

DOPLŇKOVÉ PÍSMO

ARIAL
Jako doplňkové písmo je navrženo systémové písmo ARIAL. To se používá v případě, že 
není možné použít písmo GOTHAM. Tedy například v textových editorech nebo v e-mailové 
komunikaci.



Light AwBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

Book Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

Medium Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789 

GOTHAM FAMILY FONT
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MERKANTILNÍ TISKOVINY



Fokus Liberec
Nezvalova 662/18
460 15 Liberec XV – Starý Harcov

T  +420 485 123 456
ČÚ  123 456 789/0000
www.fokusliberec.cz

NÁZEV SPOLEČNOSTI
Ulice 123
123 45 Město

Vážený pane,
Onsed unt aut dolores eum quidem quissequi nimillandi si cum qui cone pa nonsequos re consequid que 
remodit, occum renisqu unture, test eari nobis sim sero blabore consecus, offic te rest re, sum esequas 
peruntios es velecti ni dollabo. Et qui aperibus sum, sunt odi sani suntorum etur si dit, quiante mporibeate 
nust ad ut ut fuga. 

Et offic testi optaturest, odi ame omni ut porepuditat audae veruntorest aped magnimo dolorer ovidelest, 
cust intes eriatiumqui occabo. 

Sae reriant id ut porepuditat audae veruntorest aped magnimo lorempos maione resentius ut quaesed 
eriberi alia nullaboribus a qui beate porem dent quiam facest quatatia erferec aborpostis destota 

S pozdravem
Jméno Příjmení
Funkce

Nadpis dokumentu

Naše značka:
XXX/XXXX/XX

Vyřizuje / telefon:
Jméno Příjmení / +420 123 456 789

Datum:
1. ledna 2017

4.1

HLAVIČKOVÝ PAPÍR
Pro písemnou komunikaci se používá hlavičkový papír. Hlavičkový papír obsahuje logo 
společnosti a dále základní textové údaje, jako jsou adresa, kontakty, bankovní spojení 
a informace o zapsání v obchodním rejstříku. Pro textovou část se pak používá písmo Arial 
ve velikosti 11 b. S nadpisy velikosti 14 b. Ty lze dělat i tučně a zelěně. Wordová šablona je 
součástí příloh tohoto manuálu.

MERKANTILNÍ TISKOVINY



Jméno Příjmení
Funkce

Fokus Liberec o.p.s.
Nezvalova 662/18
460 15 Liberec XV – Starý Harcov

T  +420 485 123 456
M  +420 123 456 789
E  jmeno.prijmeni@fokusliberec.cz
ČÚ  19-7250350267/0100
IČ 467 49 411
www.fokusliberec.cz

4.2

VIZITKA
Pro komunikaci s klienty a partnery se používá vizitka. Vizitka obsahuje logo 
společnosti, jméno, příjmení a kontaktní údaje na daného pracovníka společnosti. Provedení 
by mělo být na křídový papír s minimální hmotností 300 g/m2. Barevnost je pak zelená 
a černá. Doporučuje se tisknout vizitky ofsetovým tiskem. 

MERKANTILNÍ TISKOVINY



TISKOVINY
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POMÁHÁME

ROZVRŽENÍ GRAFIKY5.1

ROZKRES
Při vytváření grafiky, jako jsou letáky, plakáty, brožury apod., je dobré dodržovat umístění loga 
a případně i opakujících se grafických prvků či textů. Umístění loga by mělo být vždy na střed 
a pokud je to možné, tak i při dolním okraji tiskoviny. Rozkresy ukazují přibližný návod řešení 
a vždy je potřeba grafiku uzpůsobit obsahu dané tiskoviny a také formátu (výška či šířka). 
Na obrázcích je ukázka různých rozkresů řešení formátů s naznačením umístění textů 
a dalších grafických prvků, jako jsou obrázky a grafika.

Ukázka plakátu



POMÁHÁME

KONTAKTNÍ 
LETÁK

KAVÁRNY
Kavárny nabízejí pracovní příležitosti mužům 
i ženám. Kromě kavárenské činnosti dodávají 
občerstvení pro nejrůznější příležitosti�–�oslavy, 
fi remní akce, vzdělávací akce aj.

Kavárna V patře
Helena Dytrychová
vedoucí kavárny Liberec
Jánská 868, 460 07  Liberec III-Jeřáb
E h.dytrychova@fokusliberec.cz
M 721 412 836

Tréninková kavárna Floriánka
Eva Kohoutová
vedoucí kavárny Jablonec nad Nisou
Emilie Floriánové 1736/8, 466 01  Jablonec Nad Nisou
E e.kohoutova@fokusliberec.cz 
M 725 332 440

SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI

CHRÁNĚNÁ ŘEMESLNÁ DÍLNA
Chráněná řemeslná dílna je umístěna v Liberci. 
Nabízí pracovní příležitosti převážně mužům. 
Realizuje drobné zakázky pro veřejnost nebo obce, 
například opravy oken, nábytku, instalatérské práce 
apod. Součástí je i malá keramická dílna. 

Michal Zika 
vedoucí řemeslné dílny
Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov
E m.zika@fokusliberec.cz 
M 724 870 057

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

MYKLUB 
Svépomocný myklub�–�nabízí možnost setkávání, 
výletů, společné návštěvy kulturních akcí. Nejedná 
se o sociální službu, nezáleží na druhu handicapu, 
a přijít může každý.

Iveta Hlaváčková
koordinátorka klubu
Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov 
E i.hlavackova@fokusliberec.cz
T 485 163 440

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Kromě chráněných pracovišť nabízíme chráněná 
místa na většině našich poboček. Jde o místa v úklidu, 
na recepci, v údržbě, administrativní pozice apod. 

PhDr. Jana Horáková
ředitelka 
Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov 
E j.horakova@fokusliberec.cz 
M 604 209 619

>  Bezplatné 
sociální služby

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
Nabízejí široké spektrum aktivit: volnočasové, 
vzdělávací, nácvik řemeslných dovedností 
a rukodělných činností, arteterapie aj. Pokud 
uživatel projeví zájem, může mu být ve službě za 
poplatek zajištěn oběd.

Michaela Stránská, DiS
vedoucí služby Liberec a Jablonec nad Nisou
Liberec
�Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov

Jablonec nad Nisou
Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
E m.stranska@fokusliberec.cz
M 727 840 206

Fokus Liberec
Nezvalova 662/18
460 15 Liberec XV – Starý Harcov

T  485 163 440
E info@fokuslbc.eu
IČ 467 49 411
ČÚ  19-7250350267/0100
F cs-cz.facebook.com/FokusLiberec
www.fokusliberec.cz

Kontakty
PhDr. Jana Horáková
ředitelka
E j.horakova@fokusliberec.cz
M 604 209 619
 
Růžena Bergmanová, DiS.
vedoucí psychosociální rehabilitace
E r.bergmanova@fokusliberec.cz
M 731 866 305

Bc. Lenka Schneiderová 
vedoucí ekonomického úseku 
E l.schneiderova@fokusliberec.cz
M 702 067 455

>  Bezplatné 
sociální služby

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Sociální rehabilitace je terénní služba převážně 
zaměřená na kontaktování nových klientů, 
spolupráci se zdravotnickými službami, nácvik 
sociálních dovedností potřebných pro běžný život. 

Ing. Bc. Ivana Kovářová
vedoucí služby Liberec
Nezvalova 662, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov
E i.kovarova@fokusliberec.cz
M 722 693 965

Mgr. Jitka Stránská
vedoucí služby Česká Lípa
Ruská 3322, 470 01 Česká Lípa
E j.stranska@fokusliberec.cz 
M 727 967 009

Bc. Bohumila Poznarová
vedoucí službyTanvald
Protifašistických bojovníků 183
468 41  Tanvald�–�Šumburk nad Desnou
M  606 588 256
E  b.poznarova@fokusliberec.cz

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Podpora samostatného bydlení je terénní 
služba. Podporuje uživatele v tom, co při péči 
o domácnost nezvládá, například plánování fi nancí, 
vaření, úklid apod. Společně s touto službou 
nabízíme možnost bydlení v našich nájemních 
bytech po dobu dvou let. 

Bc. Katarina Ondíková
vedoucí služby Liberec a Jablonec nad NIsou
LIberec
Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov

Jablonec nad Nisou
Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
E k.ondikova@fokusliberec.cz 
M 724 557 233

Mgr. Jitka Stránská
vedoucí služby Česká Lípa
Ruská 3332, 470 01 Česká Lípa
M 727 967 009
E j.stranska@fokusliberec.cz

Bc. Bohumila Poznarová
vedoucí služby Tanvald
Protifašistických bojovníků 183
468 41  Tanvald�–�Šumburk nad Desnou
M 606 588 256
E b.poznarova@fokusliberec.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

>  Sociální služby 
s přispěvkem uživatele

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Chráněné bydlení je pobytová služba pro lidi, 
obvykle po dlouhodobých hospitalizacích, kteří 
potřebují každodenní podporu.

Prousková Pavlína, DiS.
vedoucí služby Liberec
Nákupní 33, 460 01 Liberec XXXI-Krásná Studánka
T 607 137 370
M p.prouskova@fokusliberec.cz

Votýpková Olga
vedoucí služby Česká Lípa
Dubická 3322, 470 01 Česká Lípa
M 721 274 351 
E o.votypkova@fokusliberec.cz

 Nestátní nezisková organizace 

Fokus Liberec o.p.s. nabízí služby 

zaměstnanosti a registrované sociální 

služby zejména lidem s duševním 

onemocněním.

5.2 ROZVRŽENÍ GRAFIKY

Ukázka DL letáku



ROZVRŽENÍ GRAFIKY5.3

TEXTURA
V rámci propagace lze také využít texturu, která je tvořena zelenou plochou v barvě loga 
a dále pak panáčkem FOKUS, který je tmavší barvou. Texturu lze v případě potřeby vytvořit 
i v jiných barevných kombinacích. Texturu lze použít jako grafický prvek pod text.  
Ten je potřeba udělat v dostatečné velikosti, aby byl textdobře čitelný.



ELEKTRONICKÁ 
KOMUNIKACE
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6.1 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

E-MAILOVÝ PODPIS
Pro e-mailovou komunikaci se používá elektronický podpis, který obsahuje kontaktní údaje 
na daného pracovníka, adresu, informace o společnosti a odkaz na webovou stránku. Dále 
pak logo společnosti.

Velliquam,
dolorepta serferit pre, nes dolupturem qui nemporis et, nulpa comnimusam nienis min rehent utes atur simenec tatenimusam qui aute essi ut audae nullupt atquiae nus am etum et, sequissit faccus.
Magnimi, as eaquis re, volo exerume niscillia consequodis et que molessi derum qui del ide es seque as voluptas exeruptiam, tem autectet libusaescime non neceptatum eum alit ex et andus pa et aut omnim 
vellenti volorae non et odi nonet aut vel modi dendest exerferume soloritas pelenihil maximus aliquia sae eumqui conem aliquo ipiendi volorem faccatibus arum fuga. Nam nullaces et qui sime sitatur?

Optur solore, quos inumqui commolu ptatenimet porest, es vit asimili genihicide dendigenem ad maximet aut volupieni omniatem velignatist, sequo eum sinciis etur? Dus sitium et optur andem nim re, opta dolupta 
musdae conetus apicitiis dicaborit, sim ium eum eius doloreste aut etur, autem quis doluptas rem hariore pereperum fugia plit volorrum excerumqui cus inctorepe nus aut quiam quia quis doloreri qui sequass 
ecuptat urepelestio con ex eleni qui doluptatur sime eos ent que ipsumquam everion nimi, comnist emperor ehendistium ad quis ium hiciis dolores sitio ipis doloreperae. Et est apitaepel et magnihi llorum laceati 
ossitaquam uta volorecae volluptas ad eaquiatempe laborenis ipsam, serum, alit voluptas aribus, autat.

Jméno Příjmení
funkce

FOKUS LIBEREC
Nezvalova 662/18
460 15 Liberec XV – Starý Harcov
ČÚ – 19-7250350267/0100
IČ – 467 49 411

T – 485 163 440
E – jmeno.prijmeni@fokusliberec.cz
W – www.fokusliberec.cz

Společnost je vedená u Krajského soudu v XXX spisová značka C XXX
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APLIKACE LOGA



7.1 APLIKACE LOGO

KULIČKOVÉ PERO
Ukázka označení reklamních předmětů – kuličkové pero. První varianta je ukázka potisku, 
druhá ukázka označení pomocí laseru. Variantu loga je potřeba zvolit dle technologických 
možností a jeho velikosti. 



7.2 APLIKACE

TRIČKO
Ukázka označení trička. Označení lze formou výšivky nebo sítotisku. 



8
LOGA KLUBŮ A KAVÁREN

PARTNERSKÁ LOGA?



8.1 LOGA KLUBŮ A KAVÁREN

FILOZOFIE
V rámci činnosti Fokus Liberec o.p.s. se mimo loga FOKUS používají i další loga pro označení 
klubů a kaváren, které tvoří další součást činnosti. Ke grafickému propojení jednotlivých log 
se používá symbol panáčka. Pro označení se používá několik varianta log. Manuál specifikuje 
princip konstrukce jednotlivých log a definuje základní pravidla jejich používaní. V případě 
potřeby lze tedy tímto principem a konstrukcí vytvořit logo nové.



TE XT  2
TEXT  1

VERTIKÁLNÍ VARIANTA
Vertikální varianta loga je tvořena grafickým prvkem panáčka, který tvoří grafickou linku 
s logem FOKUS. Panáček je doplněn o text s názvem. V tuto chvíli jsou zpracována čtyři 
podoby loga viz obrázky. V připadě potřeby lze stejným principem vytvořit další logo.

LOGA KLUBŮ A KAVÁREN8.2



TEXT  2
TEXT  1

8.3

HORIZONÁLNÍ VARIANTA – DVOUŘÁDKOVÁ
Horizontální varianta loga je tvořena grafickým prvkem panáčka, který tvoří grafickou linku 
s logem FOKUS. Panáček je doplněn o text s názvem ve dvou řádcích. V tuto chvíli jsou 
zpracována čtyři podoby loga viz obrázky. V připadě potřeby lze stejným principem vytvořit 
další logo.
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TEX T

TEXT

HORIZONÁLNÍ VARIANTA – JEDNOŘÁDKOVÁ
Horizontální varianta loga je tvořena grafickým prvkem panáčka, který tvoří grafickou linku 
s logem FOKUS. Panáček je doplněn o text s názvem. Logo je primárně určeno na plochy 
v poměru 4:1 a více. V tuto chvíli jsou zpracována loga viz obrázky. V připadě potřeby lze 
stejným principem vytvořit další logo.
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