
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
…Váš rehabilitační ústav  

 
 

 

WiFi síť ZDARMA 
"HL-PACIENTI" 

 
Tato síť prozatím běží ve zkušebním provozu, jehož cílem je doladit potřebnou 

kvalitu této služby pro všechny pacienty Hamzovy léčebny. 
Z tohoto důvodu je možné, že se nastavení sítě může v blízké době ještě změnit ! 

 
1) zapněte WiFi na svém zařízení 
2) vyhledejte dostupné WiFi sítě 
3) připojte se k WiFi "HL-PACIENTI" 
4) po připojení k WiFi je třeba "Přihlásit se k síti WiFi HL-PACIENTI" na webové 
stránce portálu (podle operačního systému) – nejčastěji se přihlašovací okno 
zobrazí automaticky po připojení k WiFi anebo se zobrazí notifikace a je třeba se 
kliknutím na ni do okna přepnout, případně otevřít prohlížeč a po zadání libovolné 
adresy se objeví nejprve stránka s přihlášením: 

Uživ.jméno:  free 
Heslo:   freehamzova 

a teprve stiskem tlačítka "Pokračovat" se provede připojení internetu ... 
 

Po korektním přihlášení se otevře také stránka "Session Logout", kde se můžete od 
Internetu zase odhlásit (Logout) - pokud se po ukončení používání Internetu 
neodhlásíte, udělá to za Vás systém automaticky buď po odpojení od WiFi „HL-
PACIENTI“ anebo po několika hodinách nečinnosti ...  
 
 
 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé provozuje tuto službu pro své pacienty 
zadarmo a na své náklady. Dostupnost této služby proto není garantována a nelze ji nijak 
vynucovat. HL také nenese odpovědnost za případné škody v důsledku nedostupnosti, 
výpadků anebo nízké kvality poskytované služby.   
 
Připojením k Internetu přes WiFi síť "HL-PACIENTI" dáváte souhlas s provozním řádem této 
sítě a zavazujete se používat Internet v souladu se všemi platnými zákonnými předpisy 
(zejména Zákon o elektronických komunikacích, o ochraně osobních údajů a autorský 
zákon – provozování nezákonných aktivit na Internetu je trestné). HL neodpovídá za obsah 
informací a nenese žádnou odpovědnost ani za obsah souborů stažených z Internetu.  
 
NEZAPOMEŇTE, po připojení k WiFi je třeba se ještě přihlásit (bez přihlášení Internet nefunguje) 
- pokud Vám tedy Vaše zařízení hlásí WiFi "HL-PACIENTI" připojeno, ale Internet nefunguje, 
otevřete Váš internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google chrome, Opera 
apod.) a zadejte jakoukoliv adresu z Internetu (např. www.seznam.cz) a měli byste být nejprve 
přesměrování na stránku s možností přihlášení... 
V případě potíží s připojením kontaktujte IT oddělení (linky 140 až 143, it@hamzova-lecebna.cz). 


