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Úvod 
Stejně jako se liší nároky uživatelů na systém vytápění a jeho užitnou hodnotu, tak se liší pořizovací 

cena díla. Již dávno bohužel neplatí, že pořizovací cena samotného kotle činí rozhodující položku 

v pořizovací ceně celé kotelny; tím silněji čím má kotelna být hodnotnější ve smyslu moderních 

technologií jako elektronických ekvitermních regulátorů, doplňkových zdrojů tepla nebo automatizace. 

Tento katalog nemá sloužit jako vyčerpávající výčet možností, jako spíše základní dokument 

usnadňující orientaci v technických možnostech a rozdílech typů zapojení. 

Rádi vám zhotovíme nabídku i technickou místnost s prvky výbavy, které nejsou uvedeny v tomto 

dokumentu – například s dalšími zdroji tepla, větším počtem směšovaných okruhů 

Kotel – základ každé kotelny 
Nejdůležitějším prvkem každé kotelny je pochopitelně zdroj tepla – kotel; podle kvality a životnosti 

použitého kotle je posuzována kvalita celé kotelny. Dlouhodobě sázíme na kvalitu v podobě čistě 

českých výrobků od společnosti Jaroslav Cankař a syn ATMOS. Jedná se o renomovaného a již 

tradičního výrobce, který exportuje své výrobky do celého světa. 

V sortimentu společnosti ATMOS lze nalézt jednoduché kotle 

malých výkonů s ručním přikládáním, kombinované kotle 

s možností automatického nebo ručního provozu, stejně jako 

výkonné automatické kotle s bohatým příslušenstvím pro náročné 

průmyslové provozy. 

Všechny kotle ATMOS v nabídce splňují náročné legislativní požadavky na účinnost a emise. 

V současnosti není v platnosti ani v případě žádné legislativní opatření, v jehož důsledku by měl vejít 

v platnost zákaz jejich provozu. 

Všechny naše realizace vždy plně odpovídají požadavkům výrobce na zapojení kotlů, zejména se jedná 

o spolehlivou ochranu proti nízkoteplotní korozi řízením teploty zpátečky do kotle – a to buď 

termoregulačním ventilem nebo směšovacím ventilem se servopohonem. 
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Možnost financování 
Pořízení kvalitních kotlů na tuhá paliva s moderní výbavou, kterou mnoho zákazníků požaduje, může 

být investičně nákladné. Ekologické kotle mají– díky pokročilým metodám spalování –nízkou spotřebu 

i celkové provozní náklady, tedy jejich provoz se proti starým odhořívacím nebo prohořívacím kotlům 

vyplatí. Jak ale během provozu starého kotle ušetřit dostatek financí na nákup kotle úsporného? 

Čím dál více zákazníků volí možnost nákupu kotle na 

splátky. Při vyřizování úvěru může být náročná 

koordinace mezi zprostředkovatelem úvěrového 

produktu a dodavatelem díla; zejména ohledně 

vyjednávání o výši financování. 

V rámci zrychlení jednání a pro eliminaci možných 

nedorozumění během vyřizování žádosti jsme navázali 

spolupráci s úvěrovou společností ESSOX. Možnost 

splátkového prodeje je dostupná v našem e-shopu (pro 

nákupy nad 2 000,-), ale hlavně ji nabízíme jako možnost 

financování prodeje kotlů ATMOS včetně montáže; 

jednání pak probíhají následovně: 

Sjednáte si s námi osobní prohlídku na místě montáže. 

Na prohlídce společně projdeme možnosti a vybereme 

nejlepší technické řešení. 

Na montáž v požadované konfiguraci zašleme cenovou 

nabídku – včetně montáže a instalačního materiálu. 

V případě odsouhlasení nabídky si domluvíme schůzku 

pro sjednání úvěru. 

Společně si potvrdíme termín montáže, vybereme 

vhodný úvěrový produkt, vyřešíme všechny potřebné 

dokumenty. 

V domluvený termín namontujeme sjednané dílo. 

Právní informace 
Ceny za jednotlivé položky uvedené v přiložených indikativních nabídkách jsou platné ke dni vydání 

tohoto dokumentu a podléhají pravidelným změnám. Vyžádejte si vždy aktuální cenovou nabídku. 

Fotografie v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní, skutečné komponenty se mohou lišit. 

Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za indikativní nabídku a mají pouze 

informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 zákona 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 zákona 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností Kačírek – topení s. r. o. a druhou 

stranou závazkový vztah. 

Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy. 

Tento dokument i všechny jeho části jsou duševním vlastnictvím společnosti Kačírek – topení s. r. o.; 

šíření tohoto dokumentu nebo jeho částí bez svolení společnosti Kačírek – topení s. r. o. je zakázáno.
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1. Kotel s ručním přikládáním a termoregulačním zapojením 
Jednoduchá varianta zapojení pro nenáročné aplikace. Zapojení vyhovuje všem požadavkům na 

životnost kotlového tělesa. Regulace teploty ve vytápěném prostoru probíhá pomocí ručně 

ovládaného směšovacího ventilu.  

 

Možnost provozu po roce 2022 ANO 

Ruční přikládání uhlí/dřevo ANO 

Automatický provoz na dřevěné pelety ANO, po přikoupení příslušenství 

Ochrana proti nízkoteplotní korozi ANO 

Příprava TV ANO, po přikoupení příslušenství 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Možnost instalace s akumulační nádobou ANO, po přikoupení příslušenství 

Regulace podle venkovní teploty NE 

Regulace podle teploty vnitřního vzduchu NE 

Omezení maximální teploty do systému/TV NE 

Nastavení časového programu vytápění NE 

Vzdálená kontrola a servisní diagnostika přes internet NE 

Vyhovuje podmínkám kotlíkových dotací NE 
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2. Kotel s ručním přikládáním, akumulační nádobou 

a termoregulačním zapojením 
Varianta zapojení pro středně náročné aplikace. Zapojení vyhovuje všem požadavkům na životnost 

kotlového tělesa. Regulace teploty vzduchu ve vytápěném prostoru je realizováno pomocí 

bezdrátového termostatu. Akumulační nádoba umožňuje kotli spalovat palivo s maximální účinností a 

snižuje tak spotřebu paliva. Minimální objem akumulace je taky jednou z podmínek pro využití 

kotlíkových dotací. 

 

Možnost provozu po roce 2022 ANO 

Ruční přikládání dřevo ANO 

Automatický provoz na dřevěné pelety ANO, po přikoupení příslušenství 

Ochrana proti nízkoteplotní korozi ANO 

Příprava TV ANO, po přikoupení příslušenství 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Provoz s akumulační nádobou ANO 

Regulace podle teploty vnitřního vzduchu ANO 

Regulace podle teploty venkovního vzduchu NE 

Omezení maximální teploty do systému/TV NE 

Nastavení časového programu vytápění NE 

Vzdálená kontrola a servisní diagnostika přes internet NE 

Vyhovuje podmínkám kotlíkových dotací ANO 
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3. Kotel s ručním přikládáním, termoregulačním zapojením 

a zásobníkem TV 
Jednoduchá varianta zapojení pro nenáročné aplikace. Zapojení vyhovuje všem požadavkům na 

životnost kotlového tělesa. Regulace teploty ve vytápěném prostoru probíhá pomocí ručně 

ovládaného směšovacího ventilu. Sestava obsahuje přípravu TV v novém kombinovaném zásobníku TV 

Dražice. 

 

Možnost provozu po roce 2022 ANO 

Ruční přikládání uhlí/dřevo ANO 

Automatický provoz na dřevěné pelety ANO, po přikoupení příslušenství 

Ochrana proti nízkoteplotní korozi ANO 

Příprava TV ANO 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Možnost instalace s akumulační nádobou ANO, po přikoupení příslušenství 

Regulace podle venkovní teploty NE 

Regulace podle teploty vnitřního vzduchu NE 

Omezení maximální teploty do systému/TV NE 

Nastavení časového programu vytápění NE 

Vzdálená kontrola a servisní diagnostika přes internet NE 

Vyhovuje podmínkám kotlíkových dotací NE 
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4. Kotel s ručním přikládáním, akumulační nádobou, regulátorem 

a zásobníkem TV 
Pokročilá varianta zapojení technické místnosti s inteligentním elektronickým regulátorem. Regulátor 

automaticky vyhodnocuje aktuální provozní podmínky, pomocí řízení teploty otopné vody přesně plní 

požadavky na teplotu vzduchu ve vytápěném prostoru. Díky možnosti uschování tepla v akumulační 

nádrži umožnuje provoz kotle ve jmenovitých podmínkách a zvyšuje tak jeho životnost. Po připojení 

regulátoru k internetu pomocí Wi-Fi umožňuje plné uživatelské i servisní nastavení a vzdálenou 

diagnostiku. 

 

Možnost provozu po roce 2022 ANO 

Ruční přikládání uhlí/dřevo ANO 

Automatický provoz na dřevěné pelety ANO, po přikoupení příslušenství 

Ochrana proti nízkoteplotní korozi ANO 

Příprava TV ANO 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Možnost instalace s akumulační nádobou ANO 

Regulace podle venkovní teploty ANO 

Regulace podle teploty vnitřního vzduchu ANO 

Omezení maximální teploty do systému/TV ANO 

Nastavení časového programu vytápění ANO 

Vzdálená kontrola a servisní diagnostika přes internet ANO 

Vyhovuje podmínkám kotlíkových dotací ANO 
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5. Automatický kotel na pelety a možností spalování dřeva s ručním 

přikládáním a termoregulačním zapojením 
Jednoduchá varianta zapojení pro nenáročné aplikace. Zapojení vyhovuje všem požadavkům na 

životnost kotlového tělesa. Regulace teploty vzduchu ve vytápěném prostoru a automatické spínání 

kotle je realizováno pomocí bezdrátového termostatu. 

 

Možnost provozu po roce 2022 ANO 

Ruční přikládání uhlí/dřevo ANO 

Automatický provoz na dřevěné pelety ANO 

Ochrana proti nízkoteplotní korozi ANO 

Příprava TV ANO, po přikoupení příslušenství 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Možnost instalace s akumulační nádobou ANO, po přikoupení příslušenství 

Regulace podle teploty vnitřního vzduchu ANO 

Regulace podle teploty venkovního vzduchu NE 

Omezení maximální teploty do systému/TV NE 

Nastavení časového programu vytápění NE 

Vzdálená kontrola a servisní diagnostika přes internet NE 

Vyhovuje podmínkám kotlíkových dotací ANO 

 



 

18 
 



 

19 
 

  



 

20 
 

6. Automatický kotel na pelety a možností spalování dřeva s ručním 

přikládáním, akumulační nádobou a termoregulačním zapojením 
Varianta zapojení pro středně náročné aplikace. Zapojení vyhovuje všem požadavkům na životnost 

kotlového tělesa. Regulace teploty vzduchu ve vytápěném prostoru a automatické spínání kotle je 

realizováno pomocí bezdrátového termostatu. Akumulační nádoba omezuje počet startů hořáku 

a snižuje tak jeho opotřebení, stejně jako spotřebu pelet. 

 

Možnost provozu po roce 2022 ANO 

Ruční přikládání uhlí/dřevo ANO 

Automatický provoz na dřevěné pelety ANO 

Ochrana proti nízkoteplotní korozi ANO 

Příprava TV ANO, po přikoupení příslušenství 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Provoz s akumulační nádobou ANO 

Regulace podle teploty vnitřního vzduchu ANO 

Regulace podle teploty venkovního vzduchu NE 

Omezení maximální teploty do systému/TV NE 

Nastavení časového programu vytápění NE 

Vzdálená kontrola a servisní diagnostika přes internet NE 

Vyhovuje podmínkám kotlíkových dotací ANO 
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7. Automatický kotel na pelety a možností spalování dřeva s ručním 

přikládáním, zásobníkem TV a termoregulačním zapojením 
Varianta zapojení pro středně náročné aplikace. Zapojení vyhovuje všem požadavkům na životnost 

kotlového tělesa. Regulace teploty vzduchu ve vytápěném prostoru a automatické spínání kotle je 

realizováno pomocí bezdrátového termostatu. Zásobník TV je nabíjen vestavěnou elektrickou topnicí 

nebo teplem z kotle během jeho provozu. 

 

Možnost provozu po roce 2022 ANO 

Ruční přikládání uhlí/dřevo ANO 

Automatický provoz na dřevěné pelety ANO 

Ochrana proti nízkoteplotní korozi ANO 

Příprava TV ANO 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Provoz s akumulační nádobou ANO, po přikoupení příslušenství 

Regulace podle teploty vnitřního vzduchu ANO 

Regulace podle teploty venkovního vzduchu NE 

Omezení maximální teploty do systému/TV NE 

Nastavení časového programu vytápění NE 

Vzdálená kontrola a servisní diagnostika přes internet NE 

Vyhovuje podmínkám kotlíkových dotací ANO 
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8. Automatický kotel na pelety a možností spalování dřeva s ručním 

přikládáním, akumulační nádobou a regulátorem 
Pokročilá varianta zapojení technické místnosti s inteligentním elektronickým regulátorem. Regulátor 

automaticky vyhodnocuje aktuální provozní podmínky, pomocí řízení teploty otopné vody přesně plní 

požadavky na teplotu vzduchu ve vytápěném prostoru. Díky možnosti uschování tepla v akumulační 

nádrži umožnuje provoz kotle ve jmenovitých podmínkách a zvyšuje tak jeho životnost. Po připojení 

regulátoru k internetu pomocí Wi-Fi umožňuje plné uživatelské i servisní nastavení a vzdálenou 

diagnostiku. Akumulační nádoba omezuje počet startů hořáku a snižuje tak jeho opotřebení, stejně 

jako spotřebu pelet. 

 

Možnost provozu po roce 2022 ANO 

Ruční přikládání uhlí/dřevo ANO 

Automatický provoz na dřevěné pelety ANO 

Ochrana proti nízkoteplotní korozi ANO 

Příprava TV ANO, po přikoupení příslušenství 

Možnost provozu na starých samotížných soustavách ANO 

Provoz s akumulační nádobou ANO 

Regulace podle teploty vnitřního vzduchu ANO 

Regulace podle teploty venkovního vzduchu ANO 

Omezení maximální teploty do systému/TV ANO 

Nastavení časového programu vytápění ANO 

Vzdálená kontrola a servisní diagnostika přes internet ANO 

Vyhovuje podmínkám kotlíkových dotací ANO 
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