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451 stupňů Fahrenheita 

Vybrala jsem si knihu 451 stupňů Fahrenheita, která 

je jedním z nejznámějších románů spisovatele Raye 

Bradburyho. Raymond Douglas Bradbury se narodil dne 

22. srpna roku 1920 ve Waukeganu ve státě Illinois a 

zemřel 5. června roku 2012 v Los Angeles ve státě 

Kalifornia. Byl to světově uznávaný americký spisovatel sci-

fi románů a povídek, dále romanopisec, povídkář, básník, 

esejista, autor mnoha scénářů a divadelních her, z nichž 

některé se hrají i dodnes.  Měl dva starší bratry (dvojčata), z 

nichž jeden zemřel. Jeho dědeček i pradědeček z otcovy 

strany byli vydavatelé novin. Šlo o příbuzného amerického 

akademika a odborníka na Shakespeara. Už za svého mládí 

hodně četl a psal. Mnoho času trávil v knihovně. Když byl 

dítě, četla mu povídky jeho teta. Svůj celoživotní zvyk psát 

každý den přičítal dvěma událostem. První se odehrála, 

když mu byly tři roky, a jeho matka ho vzala na představení 

„Zvoník u Matky Boží“. Druhá událost se stala v roce 1932, 

když se během karnevalu estrádní umělec pan Electrico 

dotkl jeho nosu elektrifikovaným mečem a postavily se mu 

vlasy na hlavě, a on vykřikl: "Žij navždy!" Od té chvíle chtěl žít věčně a rozhodl se pro kariéru autora, aby splnil 

to, co se po něm žádalo: žít navěky. Známá díla: Marťanská kronika, napsána v roce 1950, patří to do žánru 

science fiction, povídka zobrazující první pokusy lidí o dobytí Marsu. Tato kniha byla i zfilmována. Další díla: 

Ilustrovaná žena, Slunce a stín. Nejdříve psal povídky do časopisů. Psal hlavně sci-fi, horory a fantasy. Známým 

se stal po publikování Marťanské kroniky.  

 

Podmínka, která ovlivnila Braburyho je historicko-společenské pozadí: 

Bylo to období těsně po 2. Světové válce, která ovlivnila společnost, kulturu a politiku. Svět se rozdělil na 

2 bloky (SSSR, USA) - kvůli studené války. Neustále pokračoval rozvoj 

technologie, jaderný výzkum, jaderné zbraně, kosmonautiky a vesmírné 

programy. Globální problémy jako choroby, AIDS, populační exploze, 

mezinárodní terorismus apod. Tyto problémy také zasahují do dnešní doby. 

 

Několik dalších autorů, kteří také působili ve stejné době: 

George Orwell – 1984 – esejista, novinář a spisovatel, také proslavený svými 

antiutopickými romány. 

Edgar Rice Burroughs – Cyklus o Tarzanovi, Cyklus o Barsoomu – také 

Američan, psal dobrodružné příběhy odehrávající se v exotických 

prostředích. Jeho díla dnes jsou považované za „klasiku“ science-fiction. 

Jevgenij Ivanovič Zamjatin – My – Rus, spisovatel antiutopií, kritizoval 

komunismus a odešel do Paříže. 
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Ukázka obalu knihy 

 

Cyril Cusack (velitel Beatty), Oskar Werner (Guy Montag) 

 

Literární žánr, do kterého patří kniha 451 stupňů Fahrenheita je (dystopický) román, ve kterém 

nastavuje zrcadlo přetechnizované civilizaci moderního světa. 

Dystopie (antiutopie) - opak utopie - představa fiktivní společnosti, kterou výrazně charakterizují její špatné 

vlastnosti - vyvinula se špatným směrem. Literární druh – epika. Literární forma – próza. Typ vyprávěcího 

postupu - er - forma. Text je psán spisovným jazykem. Objevuje se v něm občas alegorie a kritika. Poprvé byla 

vydána roku 1953.  Do češtiny přeložili Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký. 

 

451 stupňů Fahrenheita je přesně ta teplota, při 

níž začne hořet papír. Bradbury v geniální umělecké 

zkratce ukazuje, jak bouřlivě postupující technická 

civilizace přijde na to, že nějaké marnosti obsažené 

zejména v papírových knihách komplikují modernímu 

člověku život a narušují jeho pohodlí tím, že ho nutí 

přemýšlet o zbytečnostech, které přece ke svému 

rajskému životu nepotřebuje. Od tohoto poznání rychle 

dojde k vydání příkazu na použití zákona o 451 stupních 

Fahrenheita a knihy se začnou pálit.  

 

Dílo je velice nadčasově napsáno – i dnes aktuální, zčásti totiž popisuje, jak jsou lidé manipulováni 

médii. V knize je např. vyzdvižen fakt, že společnost raději přijme hezky znějící lež, než pravdu vyobrazenou „bez 

obalu“. Román se snaží varovat před konzumním stylem života a přetechnizováním, které by mohlo zotročit 

lidstvo (autor například odmítal internet, k psaní mu stačil psací stroj) – znemožnit mu svobodné přemýšlení. 

Hlavní myšlenkou, podle mého názoru, je to, že člověk by neměl žít stádovitě, ale rozvíjet se a odlišovat se tak 

od ostatních. Námětem je příběh jednoho požárníka, jenž nejprve pálí knihy stejně jako jeho kolegové, ale pak 

procitne a začne je sám číst a uznávat. 

Knížka se dělí na tři části: Ohniště a salamandr, Síto a písek, Oheň se rozhoří. 

Děj knihy se odehrává ve velice hektické budoucnosti, ve které již 

budovy nehoří, televize je nahrazena telestěnami, knihy jsou zakázány, 

existují trysková auta, raketová letadla, atp. – nelze přesně určit, ovšem 

autor mohl mít na mysli např. přelom 20. a 21. století. Doba je 

charakterizována neustálým spěchem, většinou za zábavou; lidé nemají 

čas ani chuť číst knihy a starat se o něco jiného než o vlastní potěšení.  

Zájem o literaturu postupně upadá a knihy jsou posléze oficiálně 

zakázány a ničeny. Děj probíhá nejspíše USA, ale nikde v knize o místě 

není zmínka. 

Hlavním hrdinou je požárník Guy Montag, který touží po 

poznání; statečný, horlivý, netrpělivý, odvážný, přemýšlivý, skončil jako 

milovník knížek bez práce. Požárníci však v této době nejsou těmi, jenž 

požáry hasí. Domy se vyrábějí z ohnivzdorných materiálů a požárníci už 

nemají co na práci, začínají dělat pravý opak své původní práce. 

Vyhledávají nelegální přechovavatele knih a vypalují jejich knihovny, 

často i celé domy. Montag svou práci miluje, ale jeho nová 

sousedka Clarissa McClellanová, dívka pocházející z rodiny podivínů, ví, 

jak mysleli lidé v minulosti (přemýšleli, stýkali se s ostatními, diskutovali, 

vyměňovali si názory, polemizovali nad životem a bytím) ho svými řečmi 

nahlodá a Guy začne přemýšlet o tom, co se v knihách asi tak píše. Při 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jarmila_Emmerov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0kvoreck%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Budoucnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%ADk


Oskar Werner (Guy Montag), Julie Christie (Clarissa McClellanová)  

jedné akci Guy ukradne z domu nelegálních přechovávatelů několik knih, vezme je domů a v práci nahlásí, že je 

nemocný. Velitel Beatty, který je vůdcem požárníků, nenávidí knihy a rád je pálí, si vše domyslí a přijde 

k Montagovi domů a vypoví mu minulost hasičů. Také řekne, že když hasič ukradne knihu a do jednoho dne ji 

spálí, nic se mu nestane. Guy ho sice poslechne, ale nechá spálit pouze jedinou knihu na radu profesora Fabera, 

kterého kdysi potkal v parku. Beatty se však dozví, že Guyovi doma ještě zbývají knihy, a na dalším výjezdu 

hasičů zastaví před Montagovým domem. 

Hrdinu udala jeho žena Mildred, která je uvězněna poměry a názory doby, nezajímá se o mezilidské 

vztahy a její přítelkyně, jimž předtím četl básničky právě z ukradené knihy. Guy je přinucen zapálit svůj dům a 

všechno v něm. Avšak poté, co Beatty přijde na jeho tajné spojení s Faberem, je ho Guy nucen zabít a dát se na 

útěk. Policie okamžitě vysílá mechanického Ohaře, aby Montaga vystopoval, ale Guy se převléká do 

Faberových šatů, které navíc polije alkoholem a daří se mu Ohařovi utéct korytem řeky. Celá honička ovšem běží 

naživo v televizi a policie si nemůže dovolit neuspět. Pošle tedy Ohaře k místu, kde se každý den prochází nějaký 

člověk a nechá zabít nevinného muže, aby oklamali bavící se lidi. 

Guy se mezitím dostává do lesa ke 

skupině bývalých vysokoškolských profesorů, 

kteří putují z místa na místo a pamatují si 

vědomosti z knih (každý si pamatuje nějakou). 

Montag, jelikož sám nějaké knihy četl, se k nim 

přidává. 

Po nějaké době propukne válečný 

konflikt a město plné „benzínových štvanců“ a 

věčně se bavících lidí je během několika minut 

zničeno bombardováním. Vzdělanci se vydávají 

městu na pomoci tím, co mají – vědomostmi 

získanými z knih.  

Společnost, která je popsána v knize, je 

příliš konzumní, lidé žijící ve městech nevědí, 

co je opravdové štěstí, jsou si navzájem cizí, 

neumějí spolu komunikovat, nedokážou se pochopit, jsou to jen stroje, které předstírají, že žijí lidským životem. 

Knihy jsou považovány za hrozbu, protože je v nich ukryto vědění, které rozvíjí osobnost člověka a kdo čte, 

nemůže být roven ostatním. 

Tohle dílo bych nezařadila ke klasickému dílu sci-fi.  Autor se v této knize snažil upozornit na současnou 

situaci ve společnosti, která byla v jeho zemi. Nešlo o to ukázat, jaké super věci lidstvo v budoucnu bude mít nebo 

jaké přírodní katastrofy ho postihnou. Důraz byl kladen na životní styl, na lidi, na jedince ve společnosti, na 

pohled člověka na svět okolo něj. Čtivé dílo, které mě zaujalo, líbily se mi autorovy myšlenky. Líbí se mi obzvlášť 

to, že autor navádí nás čtenáře, abychom více četli a zamýšleli se nad sděleními, jež se nám dostávají do našich 

rukou, a utvořili si tak vlastní objektivní názor namísto toho, abychom se spoléhali na někoho jiného, kdo nám do 

hlavy vtluče vlastní ideu. Bradbury v tomto románu varuje před odlidštěním společnosti v mnohamilionových 

metropolích, kdy lidé nejsou šťastní, protože nevědí, co je opravdové štěstí. Je obrazem konzumní společnosti v 

celé své nahotě. Ukazuje, že přetechnizovaná společnost člověku nepřinese skutečné štěstí, dusí-li v něm to 

nejcennější – lidskou myšlenku. 
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