
Životopis MUDr. Zdeňka Bašného 
 

Zdeněk Bašný se narodil 18. září 1955 v Plzni. Do svých čtyř let žil s rodiči v areálu psychiatrické 

léčebny v Dobřanech, poté se rodina přestěhovala do Prahy do Bohnic. Jeho otec byl psychiatr, dožil 

se 95 let a až do konce svého života byl činný ve svém oboru, matka, která pocházela z učitelské 

rodiny, studovala FTVS, studium ale nedokončila a byla v domácnosti. Má dvě starší sestry, o pět a 

sedm let. 

 

Do první třídy nastoupil v Bohnicích, na Bohnickém náměstí, dnes je zde Kolpingův dům, do pátého 

ročníku pak v ulici Na Bendovce. Od šesté třídy pak dojížděl do Kobylis do Náhorní ulice, kde byla 

tehdy základní škola. Letní prázdniny pak rodina trávila na Křivoklátsku či v rodišti jeho matky v 

Beskydech na Morávce. 

K jeho zálibám již od dětství patřily sportovní aktivity,  do svých 20let hrál házenou v klubu Dukla, 

kde byl brankářem. Díky tomu mohl v letech 1967-1968 i vycestovat do SRN. 

 

Po ukončení základní školy nastoupil ke studiu na střední zdravotnické škole, studium ukončil 

maturitní zkouškou. Dále se rozhodoval mezi FTVS a studiem medicíny, nakonec se rozhodl pro 

medicínu a studium úspěšně absolvoval. 

Již na počátku studia VŠ se oženil, v manželství se narodily dvě děti. Manželka Eva Bašná (narozena 

12.10.1956) působí nyní spolu s manželem ve společnosti ZB Sanima s. r. o. 

 

Již během studia na univeritě začal pracovat v oboru zdravotnictví, konkrétně právě v areálu PL 

Bohnice. 

Po studiu pracoval na lůžkovém oddělení V. a IV., V roce 1961 byl tehdejším ředitelem MUDr.Karlem 

Dobíškem pověřen vedením pracovní terapie. Tuto funkci vykonával až do roku 1971, v letech 1958 

až 1985 byl primářem lůžkového oddělení. 

Po listopadové revoluci 1989 vstoupil do Občanského fóra, v roce 1990 se přihlásil do výběrového 

řízení na funkci ředitele léčebny, v řízení uspěl a od 15. června 1990 působil ve funci ředitele až do 

20. května 2005. 

 

V době jeho působení ve funkci ředitele se uskutečnily první ročník festivalu Mezi ploty, první ročník 

proběhl v říjnu 1992. Letos se konal již 26. ročník. Festival Mezi ploty je největším festivalem tohoto 

typu u nás, inspiroval podobné akce i v jiných léčebnách. Organizátorem byl a je Robert Kozler. 

Festival se postupně rozrostl v rozsáhlou přehlídku současné hudby a divadla, která se stala jednou z 

nejvyhledávanějších kulturních akcí v České republice. Festival vznikl jako divadelní odnož festivalu 

Babí léto v Psychiatrické léčebně Bohnice, který byl prvním festivalem, který otevřel brány 

psychiatrické léčebny veřejnosti. Podzimní festival Babí léto provozovalo sdružení Unijazz a po 20 

letech jeho organizaci převzala sama léčebna Bohnice, letos již proběhl jeho 29. ročník. V současné 

době  probíhají v areálu léčebny i další akce pro veřejnost, letos to byl například noční orientační běh, 

festival Bohnice na Housce, pořádají se divadelní představení, koncerty, literární soutěže apod. 

 

Doktor Zdeněk Bašný stál u zrodu České rehabilitační společnosti, jejíž sídlo umístil do této léčebny. 

Položil tak organizační základ pro hiporehabilitaci a hipoterapii v České republice. 

Působil celkem v 6 společnostech, všechny jsou stále aktivní, nyní pokračuje v činnosti ve 2 

společnostech, Bona o.p.s. A ZB Sanima, s. r. o. Stále pracuje jako psychiatr v Praze 9, v poliklinice 

Prosek. V současnosti působí jako soudní znalec v oboru zdravotnictví. 
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