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EXPOZICE:
Pro pořízení snímku je třeba vystavit senzor fotoaparátu(film) světlu snímané scény, tzv. 
provést expozici. Správně exponovaného snímku dosáhneme nastavením tří hlavních funkcí 
které ovlivňují fotografii. Je to, CLONA, ČAS a ISO.

1. CLONA 
-clona je velikost otvoru v objektivu které reguluje světlo a přes kterou prochází světlo na 
snímač (film) fotoaparátu. Značí se písmenen "f" a číselnou hodnotou (př. f1.4 = clona 1.4).

Tzv. clonová čísla (f) jsou odstupňována (normalizována) takto:

         1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16 22 32 45 64 

Jedno toto clonové číslo může být také nazýváno jedním EXPOZIČNÍM STUPŇEM (EV).
(EV - vysvětleno níže).

Clona ovlivňuje tzv. hloubku ostrosti (HO) - což je nejdůležitější faktor v kreativní tvorbě 
fotografa.

                              Velká HO (př. krajinky)                           Malá HO (detaily, makro)              
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Obecná pravidla pro nastavení expozičního času:
-čas volíme podle ohniska objektivu, obecně lze říci, že je člověk bez problémů schopný 
udržet v ruce čas ekvivalentní ohnisku. Tzn. že na ohnisko 50mm udržíme 1/50s. na ohnisko 
500mm. udržíme 1/500s.(čím širší úhel záběru máme tím delší čas udržíme a naopak).

-pro pohybující se předměty(člověk v chůzi) je třeba volit čas kratší nebo rovno 1/50s.
 (při času 1/2s. by byl člověk rozmazaný).

-pro statické scény(krajinky, zátiší apod.) je dobré volit dlouhé časy(nejlépe ze stativu).
 (fotografie má při delším času větší dynamický rozsah (DR)).

 

2. ČAS EXPOZICE 
-je doba, po kterou je závěrka fotoaparátu otevřena a umožňuje tak světlu dopadat na 
snímač fotoaparátu (popř. film). Je to tzv. doba expozice, rychlost závěrky. Expoziční čas se 
udává v sekundách a je normalizován takto:

     2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000
 
Jeden tento čas je také nazýván jedním EXPOZIČNÍM STUPŇEM (EV).
(EV - vysvětleno níže).

www.fotokaras.cz

http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=53
http://www.pdfxchange.cz/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=53


Koupit

PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om

Koupit

PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

ISO 1600 ISO 400

3. ISO 
-ISO(ekvivalent filmového ASA) je citlivost snímače. V dobách filmové techniky bylo třeba 
nafotit celý film na stejnou hodnotu ASA. V době digitálu, si můžeme každý snímek 
vyfotografovat na jinou ISO citlivost!

-ISO udává citlivost snímače na světlo (čím vyšší bude ISO hodnota), tím se elektronika 
spokojí se slabším signálem ze senzoru.

-normalizované hodnoty ISO:      100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Jeden tento stupeň je také nazýván jedním EXPOZIČNÍM STUPŇEM (EV).
(EV - vysvětleno níže).

ISO a šum
Bohužel se zvyšující se ISO hodnotou roste obrazový šum. Vysoký obrazový šum tak nejen 
subjektivně zkazí obraz ale sníží též i jeho ostrost.

Obrazový šum je částečně podobný zrnu klasického filmu. U filmu též zrno roste s jeho 
stoupající citlivostí - stoupajícím ISO. Avšak na rozdíl od zrna, které působí pro diváka 
příjemně a přirozeně, barevný obrazový šum digitálních senzorů je jen stěží možné prohlásit 
za příjemný. V drtivé většině případů tak bohužel spíše znehodnotí fotografii.

Proto je v praxi nutné nastavovat vždy co nejnižší ISO. Současné digitální přístroje zvládají 
téměř neznatelný šum pro ISO 400 a méně. Pro ISO vyšší než 800 je šum v obraze již 
patrný, fotografie jsou ale stále ještě použitelné, pro ISO vyšší než 1600 je šum v obraze 
již velmi patrný a ještě vyšší ISO hodnoty jsou spíše již jen nouzová řešení.

Proč tedy potřebujeme zvyšovat ISO když kazí obraz? Důvodem jsou špatné světelné 
podmínky (málo světla). V situaci, kdy již nelze ani prodlužovat expoziční čas ani více 
otvírat clonu, musíme zvýšit ISO, aby byl snímek vůbec realizovatelný.
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Funkce korekce expozice se používá k ovlivnění expozice změřené fotoaparátem. Výsledkem 
použití korekce je tmavší, nebo světlejší snímek. Tato funkce je v digitálních fotoaparátech 
k dispozici v režimech P, S a A. Pro dosažení světlejších snímků nastavujeme kladné 
hodnoty korekce, pro dosažení tmavších snímků nastavujeme záporné hodnoty. Na většině 
fotoaprátů je tato funkce zobrazena tímto symbolem     .

 

Zobrazení expozice pomocí Histogramu
Digitální fotoaparáty disponují také funkcí histogram. Tato funkce zobrazuje rozložení jasů 
(světel a stínů) v obraze. Jas pixelů zobrazuje vodorovná osa, počet pixelů pro danou 
úroveň jasu zobrazuje svislá osa.

Podexponovaný snímek             Správně exponovaný snímek              Přeexponovaný snímek

0EV

+1EV

-1EV
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clona f22 - velká hloubka ostrosti (HO)

clona f4.5 - malé pole hloubky ostrosti

clona f8 - větší pole hloubky ostrosti

Hloubka ostrosti (HO)
Hloubka ostrosti (pole ostrosti), je rozsah vzdálenosti ve které je vše ostře zobrazené! 
Toto pole je cca. 1/3 před a 2/3 za objektem na který se zaostřilo (rovina ostrosti). Mimo 
toto pole není snímek ostře zobrazen, je tedy mimo hloubku ostrosti. Na obrázku 1. bylo 
zaostřeno na smrk a bylo použito clony f4.5, na obrázku 2. bylo použito clony f8 a vidíme 
že je HO(pole ohraničující bílá šipka) větší. Se vzrůstajícím zacloněním (větší clonové číslo) 
tedy roste i HO. U krajinky kde chceme snímek ostrý od popředí až po nekonečno, 
použijeme tedy clonové číslo např. f22 (obr. 3.). U portrétu, kde chceme mít ostrý pouze 
obličej použijeme naopak malé clonové číslo, např. f1.8.

1.

2.

3.

Co ovlivňuje hloubku ostrosti
1. Čím je použita větší ohnisková vzdálenost objektivu, tím je hloubka ostrosti menší (takže 
rybí oko má hloubku ostrosti téměř nekonečnou, zatímco teleobjektiv velmi malou).
 

2. Čím je použito menší clonové číslo (větší otvor), tím je hloubka ostrosti menší.
 

3. Vzdálenost - čím blíž je fotografovaný objekt, tím je hloubka ostrosti menší .Takže pokud 
fotíme dva sloupy ze vzdálenosti půl kilometru, oba sloupy budou ostré, i když jsou od sebe 
sto metrů. Naopak pokud fotíme makro, jeden květ bude ostrý a druhý už rozmazaný, i když 
jsou od sebe jen jeden centimetr.

clona f22 - velké pole hloubky ostrosti
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-objektivy rozdělujeme obecně na pevné (pevná ohnisková vzdálenost/neměnný úhel záběru) a 
proměnlivé (proměnlivá ohnisková vzdálenost/nastavitelný úhel záběru-tzv. zoom). Objektiv s 
označením 50mm má tedy pevný úhel záběru 47°, objektiv s označením 18-70mm má proměnlivý 
úhel záběru 34°÷100°. 
-objektivy můžeme dále řadit dle úhlů záběrů na širokoúhlé (do cca. 35mm), základní (kolem 
cca. 50mm) a teleobjektivy (od cca. 70mm výše).

-dalším důležitým ukazatelem každého objektivu, je jeho světelnost. Světelnost se udává 
písmenem "f" a číselnou hodnotou. Např. objektiv o ohniskové vzdálenosti 50mm se 
světelností f1.8 označujeme 50/f1.8. Prakticky to znamená, že u tohoto objektivu můžeme 
použít(zaclonit) nejmenší clonové číslo f1.8. Objektiv označený 18-70/f3.5-5.6 znamená, že na 
širokém konci(ohnisku 18mm) můžeme použít nejmenší clonu f3.5 a na tzv. dlouhém 
konci(ohnisku 70mm) můžeme použít nejmenší clonové číslo 5.6. Existují samozř. i objektivy-
zoomy s konstantní světelností, např. 70-200/f2.8, u těchto objektivů můžeme použít clonu 
f2.8 v celém rozsahu jeho ohniskových vzdáleností. Obecně jsou kvalitnější (dražší) objektivy 
s vysokou světleností (f1.4÷f2.8), u kterých můžeme vlivem malého clonového čísla pracovat 
kreativně s různou HO (např. u portrétů malá HO). U nesvětelných objektivů typu např.   18-
70/3.5-5.6 nejsme schopni vlivem vysokého clonového čísla dosáhnout malé hloubky ostrosti 
(což je např. právě u portrétů žádoucí).
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Pojem expoziční stupeň (EV) je zmíněn výše v pojednání o cloně, času a ISU. Praktický význam 
tohoto pojmu si vysvětlíme na příkladu:

Fotoaparát máme nastavený v režimu automatického měření expozice (všechny režimy mimo 
plný manuál - M). Expozimetr tedy změří hodnoty světla snímané scény a z toho vypočítá 
"optimální" expozici (optimální křivka histogramu). Tedy dopočítá nám buď nějaký expoziční 
čas (v případě že máme prioritně nastavenou clonu-režim A), nebo dopočítá hodnotu clony 
(režim s pevně daným časem - S). V případě, že máme nastavený volič režimů na automatiku 
nebo režim P, vymyslí si clonu i dopočítá čas (čímž nám znemožní jakkoliv ovlivnit tvůrčí 
záměr). Já v příkladu níže použiji režim A (nastavím clonu např. na f8).

režim: A
ISO:   400
clona: f8
čas:  1/60  

Expozimetr tedy v tomto případě dopočítal čas na šedesátinu sekundy 1/60 a tím vyvážil 
expozici (křivka histogramu je rovnoměrná).

Pokud se mi tato expozice (0EV) zdá dobrá, ale chtěl bych větší hloubku ostrosti (větší pole 
ostrosti-HO), změním clonu o jeden EV na hodnotu f11 a čas se automaticky přepočítá na 
1/30. Pokud bych chtěl naopak menší HO, změním clonu z původních f8 na f5.6 a čas by se 
dopočítal z původních 1/60 na 1/125.

Shrnutí:
ISO 400, f8, 1/60 mi udělá stejně expozičně vyvážený snímek jako:
ISO 400, f11, 1/30 nebo
ISO 400, f5.6, 1/125

Z tohoto tedy plyne, že je hodnota 1EV clony rovna 1EV času a stejně tak i 1EV hodnotě ISA.

Pokud budeme chtít tedy snímek na ISO 400, f8, 1/60 o jeden expoziční stupeň ztmavit, 
nastavím korekci expozice na -1EV a je jedno jestli se změní hodnota ISO na 200, nebo clona 
na f11, nebo čas na 1/125. Vždy se jedná o změnu o jednu expozici (1EV).

                                  Exponování v praxi
Výše jsme se dozvěděli, které hlavní faktory ovlivňují fotografii. V praxi tedy stačí tyto 
funkce před zmáčknutím spouště správně nastavit. Moderní přístroje sice disponují spoustou 
přednastavených režimů měření expozice (krajina, sport, makro, atd.), ale my, kteří již víme 
jak snímek ovlivňuje clonové číslo, čas závěrky a ISO, nebudeme ke kvalitnímu snímku tyto 
dětské režimy potřebovat. Prakticky je tedy třeba zvolit pouze správný režim měření 
expozice, my už si plně vystačíme s režimy M, A, S resp. jedním z nich.
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