Curriculum Vitae
Milan Těšitel
Narozen 2. května 1944 v Litomyšli, Česká republika

Vzdělání
1962/1969 Vysoká škola báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta, Obor Povrchové dobývání ložisek –
diplom báňského inženýra
1975
Kurz TVO – pořádaný ČBÚ a revírním vzdělávacím institutem SHD
1990/1991 Managerské studium – pořádaný Institutem řízení předsednictva federální vlády ČSFR

Profesní kariéra
1962/1963
1969/1973
1973/1980
1980/1988
1988/1991

tzv. nultý ročník VŠB – Důl Stachanov v OKD
revírník na hnědouhelných lomech Dolů Bílina v SHD
provozní inženýr dtto, z toho 1975/1980 ve funkci vedoucího trhacích prací závodu
inspektor výroby na GŘ koncernu SHD
inspektor bezpečnosti a hygieny práce na GŘ koncernu SHD + vedoucí trhacích prací koncernu
SHD 1991/1997 inspektor výroby na hnědouhelném lomu Dolů Bílina a.s. Severočeské doly + vedoucí
trhacích prací od 1997
ředitel akciové společnosti Severočeské doly – Vrtné a trhací práce, od r. 2001 předseda
představenstva

Profesionální zkušenosti a oprávnění
-

střelmistr pro povrchové dobývání včetně přípravy podzemních děl pro komorové odstřely (1975)
střelmistr pro stavební práce a destrukce (1978)
Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce (2004)
TVO pro povrchové dobývání vyjímaje komorové odstřely (1976)
Člen výboru Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku (od 2004)

-

Prezident Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku (od 2006)

Jazykové znalosti (5-nejvyšší stupeň, 1-nejnižší stupeň)
Česky 5, rusky 3, anglicky a německy 1 (pasivně)

Další dovednosti
Řidičský průkaz skupiny B, PC uživatel (částečně programování v prostředí FoxPro)

Rodina
Rozvedený, v současnosti ve společné domácnosti s Jaroslavou Subou (nar. 1958) účetní
3 synové:
Ing. Martin (nar. 1973) absolvent ČVUT obor ekonomie strojírenství, tč. Area Sales Manager pro střední a východní
Evropu a pro Dálný východ a Austrálii firmy Linet s.r.o.; Ing. Jakub (nar. 1973) absolvent strojní fakulty Technické
univerzity v Liberci – obor automobilní, tč. řidič dálkové automobilní dopravy ve Velké Britanii; Ing. Filip (nar.
1978) absolvent VŠE, tč. pracovník obchodu firmy Linet s.r.o.
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