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Film o hledání štěstí v nešťastné krajině. 
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Někdo Gotta, někdo Satana, někdo uhlí, jiný 
Klause, ale každý svého štěstí strůjcem mezi 
hlušinou. 
 
Síla strhujícího filmu o severních Čechách 
spočívá především v nenucených, ale velmi 
otevřených a přirozených výpovědích, k nimž 
režisér přiměl všechny aktéry - ať již sedláka 
Rajtera, vinaře Váňu, průkopníka těžby inže-
nýra Petrovského či mladé satanisty... 
 
Film KAMENOLOM BOŽÍ je zrcadlem 
k Rychlíkovu staršímu filmu JEDEN ROK, svě-
dectví o lidech z  Horňácka, jejichž úcta 
k přírodě a přirozenému i Božímu řádu světa 
se na první pohled propastně odlišuje od ži-
vota lidí v měsíční krajině severních Čech. 
Ale lidské sny a touhy jsou stejné i v této části 
země, která měla být odepsaná. 
 
Film KAMENOLOM BOŽÍ získal na festivalu Fi-
nále Plzeň hlavní cenu v kategorii dokumen-
tárního filmu Zlatého ledňáčka a na meziná-
rodním festivalu Jeden svět obdržel Vise-
grádskou cenu. 

  

   Na fotografii: Břetislav Rychlík s Ing. V. Petrovským 
 
Herec, divadelní a filmový režisér, publicista, 
milovník folklóru a pro mnohé také aktivista 
Břetislav Rychlík, který sbírá se svými do-
kumenty všechna možná ocenění, je znám 
jako režisér snímků o Ludvíku Vaculíkovi, 
Horňácku nebo romském holocaustu. Snímek 
KAMENOLOM BOŽÍ je zatím dosavadním vrcho-
lem jeho práce.  
 
„Zní to možná cynicky, ale já natáčím doku-
menty kvůli sobě, abych se prostřednictvím lidí 
dozvěděl něco o světě“. 
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