
Ludvík Klega  
 

 
 
Narozen: 19.4.1950 
 
Profesní zaměření 
Režisér, producent, majitel firmy Studio ForTel, film-video 
 
Vzdělání 
V roce 1981 jsem absolvoval Akademii múzických umění v Praze, studijní obor Filmová a televizní 
dokumentární tvorba. 
 
Působení v ČT Ostrava 
Po celou dobu působení v ostravském studiu jsem režíroval mnoho publicistických a dokumentárních 
filmů. Například dokumenty o významných osobnostech, památkách atd. K ním konkrétně patří tyto 
filmy a cykly: 
- Nedokončená 
- Výpověď osamělého pěšáka 
- Zpívající učitelé 
- Zdravotnícké seriály: Aby nohy nebolely, Pozor úrazy, O zdraví;  
- Dokumentární cykly:  
- Urbanita 
- Malý průvodce po velkých památkách 
- Přemyslovský palác 
- Osudové okamžiky  
- Toulavá kamera 
- Zapomenuté výpravy 
- Vodácké putování s Lukášem Pollertem 
- Zatopené osudy 
V roce 1993 jsem založil firmu Ludvík Klega – Studio ForTel film-video. 
 
Činnost firmy Ludvik Klega - Studio ForTel 
Má firma se zabývá komerční činností ve filmovém a televizním oboru. Spolupracuji i nadále se 
studiem ČT v Ostravě. V roce 1993 jsem ve své firmě produkoval v koprodukci s ORF velký 
dokumentární seriál o české šlechtě „Hrady a zámky, bílá místa naší historie. Byl jsem zároveň 
spoluscénáristou a režisérem. Seriál byl uveden v České televizi, ORF a v německy mluvících 
televizních stanicích v Evropě.  
Od roku 2004 jsem členem mezinárodní poroty festivalu Eko Top film Bratislava. 
 
Úspěchy a ocenění 
1986 – Uznání Vládní a populační komise za film „Vždyť děti nesmějí plakat“ 
1987 – Akademia film Olomouc – cena okresní mírové rady za film „Kyvadlo“ 
1989 – Akademia film Olomouc – Cena filmového klubu za film „Přemyslovský palác“ 
1989 – Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů Eko-film – Cena ústřední rady odborů za film 
„Cena uhlí“ 
1992 – Festival Edukatio – cena za seriál Urbanita 
2001 – zařazen do světové encyklopedie Hübnerovo Who is Who 
2005 – Festival Outdoorových filmů – zvláštní cena poroty za film „Ledovou  stěnou Eigeru“ 
2006 – Festival Outdoorových filmů – zvláštní cena poroty za film „Makalu“ 


