BUDOWNICTWO PODZIEMNE

Budowa podziemnych tras turystycznych
O firmie AMC

Kamienna Góra - pawilon wejściowy
do kompleksu sztolni trasy turystycznej

ZRGiW AMC działa od 1982 roku jako firma inżynieryjna
i górnicza w zakresie projektowania, wykonawstwa
i remontów obiektów użyteczności publicznej,
przemysłowych oraz robót specjalistycznych i robót
górniczych.
Firma nasza specjalizuje się między innymi
w wykonawstwie oraz dostarczaniu rozwiązań, technologii
dla turystycznych obiektów podziemnych i geoparków.
Obiekty te niejednokrotnie mają charakter zabytkowy
oraz leżą w obszarach chronionych, parkach narodowych
lub rezerwatach.
W tym zakresie wykonujemy doradztwo, projektowanie
oraz realizację „pod klucz” lub udostępnianie obiektów
takich jak:
4
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Kamienna Góra
- podziemny
korytarz zalany
przez wodę.
Koniec trasy
pieszej

Kopalnie
Jaskinie
Sztolnie
Podziemia

Nasza firma prowadziła wykonawstwo również w krajach
Europy Zachodniej, na Islandii oraz w Afryce.

Kamienna Góra
- największa sala
na trasie
turystycznej

Wybrane realizacje:
– Kamienna Góra 2010 – 2011 – adaptacja zespołu
sztolni na trasę turystyczną.
– Groty Nagórzyckie k/Tomaszowa Mazowieckiego
– adaptacja wyrobisk podziemnej kopalni piasków
szklarskich na trasę turystyczną.
– Geopark Kadzielnia w Kielcach 2007 – 2011
– udostępnianie turystyczne zespołu jaskiń oraz
zabezpieczenia trasy turystycznej.
– Srebrna Góra 2007 - 2011 – największy zabytkowy
XVIII wieczny zespół forteczny w Europie. Prace
rewaloryzacyjne i udostępniające dla ruchu turystycznego.
– Kopalnia Soli Wieliczka 1988 - 2011 – prace
rekonstrukcyjne i zabezpieczające w Komorach Staszic,
Michałowice, Gołuchowski, Warszawa, Wisła, Maria
Teresa i inne. Wszystkie obiekty są objęte ochroną
Konserwatora Zabytków.

Kamienna Góra - fragment korytarza

www.amc.net.pl
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Groty Nagórzyckie - podziemna kopalnia piasków szklarskich

Groty Nagórzyckie
- budowa pionu
klatki schodowej
Groty Nagórzyckie
- głębienie szybu
metodą górniczą

Groty Nagórzyckie - fragment korytarza
z zabudową drewnianą
Wieliczka.
Komora Maria
Teresa – widok
na różne rodzaje
obudowy
górniczej

Wieliczka. Komora Michałowice - ostateczny wygląd komory
udostępnionej do ruchu turystycznego

Wieliczka. Komora Gołuchowski
– obudowa podporowa
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