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Clona, rychlost závěrky a ISO jsou tři základní součásti expozičního trojúhelníku. 
Společně ovlivňují, jak bude fotografie ostrá a světlá. Každá však funguje trochu 
jinak. Při nastavování clony a expozičního času záleží na tom, co si od snímku 
slibujete. Jestli je potřeba mít proostřené pozadí nebo nevadí (či se dokonce hodí), 
když je rozostřené. A zda chcete mít objekt zájmu dokonale ostrý nebo chcete 
naopak využít pohybové neostrosti.
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množství času, ve kterém 
světlo působí na senzor

určuje, jak citlivé jsou 
buňky snímače na světlo

určuje, kolik světla
proudí k senzoru

CLONA
Určuje, jak ostré budou prvky před

a za objektem na který ostříme. Nízké
clonové číslo zaručí, že objektivem

na snímač proudí víc světla. Snímek
bude světlejší a pozadí rozmazané.
Zvýšením clonového čísla získáme

proostřenější, ale také tmavší fotku.

ČAS
Určuje dobu expozice, tedy jak dlouho proudí 
světlo na snímač. Čím je delší, tím jsou snímky 
světlejší. Zároveň je ale pravděpodobnější, 
že objekty na fotografii budou rozmazané
kvůli pohybové neostrosti. Snížením 
expozičního času toto riziko eliminujeme.

ISO
Určuje citlivost světlocitlivých buněk 
snímače na dopadající světlo. Čím 
vyšší hodnotu ISO nastavíte, tím bude 
výsledná fotografie světlejší. Zároveň 
se v ní ale objeví víc digitálního šumu.

EV=2log2(f)-log2 ISO/100

F16 F11 F8 F5,6 2,8 F2 F1,4

clonou projde více světla 
a fotka má rozmazané pozadí

clonou projde méně světla 
a zároveň je fotka pr�střenější

Clona

světlejší fotografie
s větším šumem

senzor je na světlo nejméně citlivý senzor je na světlo nejcitlivější

tmavší fotografie
s menším šumem

ISO

Svému cíli poté přizpůsobte nastavení dalších parametrů. 
Následující příklady ukazují, jak expoziční hodnoty společně ovlivňují podobu fotek.

i

Díky nízké cloně je snímek 
světlejší a má rozostřené pozadí. 
Rychlý čas závěrky zaručuje, že 
auta netrpí pohybovou neostrostí. 
Snižuje ale světlost snímku. 
ISO kompenzuje nedostatek 
světla způsobený rychlou 
závěrkou a zataženou oblohou.

i

Hodnota clony zaručuje, 
že objekty poblíž hlavního 
motivu jsou dostatečně 
proostřené. Pomalejší závěrka 
pomáhá získat víc světla, 
pohybující se objekty jsou 
ale rozmazané. Nízké ISO 
zaručuje, že na snímku není 
viditelný digitální šum.

i

Vysoká clona zaručuje, že všechny 
objekty na snímku jsou proostřené. 
Díky rychlému času závěrky jsou 
ostré i rychle se pohybující objekty. 
Vysoké ISO kompenzuje 
nedostatek světla způsobený 
hodnotou clony a závěrky. 
Na snímku je ale výrazný šum.

světlo na senzor 
působí delší dobu

zmrazený pohyb rozostřený pohyb

světlo na senzor 
působí kratší dobu
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