Jan Evangelista Aulehle (1824 - 1887) - vzorný státní úředník
*30. listopadu 1824 Dolejší Vostrovec čp. 1, dnes Dolní Ostrovec, část obce Ostrovec, okr. Písek,
† 29. června 1887 Praha. JUDr., magistrátní rada královského hl. města Prahy, držitel řádu císaře Františka Josefa I.
Rodiče, sňatek: 30. července 1822 v kostele sv. Ondřeje, Radobytce. Otec: Jan Aulehle, učitel, syn Víta Aulehle
učitele v Dolejším Vostrovci čp. 1 a jeho paní Josefy roz. Houškové. Matka: Veronika, dc. Josefa Cízla, sedláka
v Dolejším Vostrovci čp. 20 a jeho manželky Anny rodem Čtverákové.
Biografii a portrétní snímek Jana E. Aulehle, svého staršího kolegy v úřadě, publikoval v roce 1887 koncipient
pražského magistrátu Dr. Hugo Václav Wunsch (1857-1930) pod pseudonymem Hugon Vunš v nekrologu
na stránkách časopisu Světozor.
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Hugon Vunš
Jan Aulehle, magistrátní radní a ředitel magistrátu Pražského † 29. června 1887
Obec Pražskou stihla veliká ztráta úmrtím ředitele obecních úřadů, mag. rady Jana Aulehle, rytíře řádu Františka
Josefa, jenž skonal 29. června 1887 o 10. hodině večerní ochrnutím mozku. Úřednictvo v zesnulém ztratilo vzorného,
spravedlivého a nezištného představeného, rodina starostlivého otce a vlast obětavého a z celé duše jí oddaného syna,
jenž skromně sice a beze hluku, avšak tím energičtěji od prvopočátku svého úřadování o zavedení své mateřštiny při
pražských úřadech obecních se zasazoval. Aulehle nebyl milovníkem lesklých frází, a chceme se tudíž obmeziti na
pouhá jeho data životopisná, ze kterých se však přece přesvědčíme o ryzí povaze muže, jenž nikdy do popředí se
nedral, ač jej postavení jeho bylo k tomu opravňovalo.
Jan Aulehle narodil se dne 30. listopadu r. 1824 v Dolním Ostrovci (okresní hejtmanství Písecké),
kdež otec jeho byl učitelem. V rodišti svém malý Jan navštěvoval vesnickou školu a nabyl takto
právě od otce základ příštího svého vzdělání. V roce 1837 byl dán na tzv. krajskou hlavní školu v
Písku, aby se zde němčině přiučil. Odbyv zde třetí třídu s výborným prospěchem vstoupil na
gymnasium v Písku, kde od r. 1838 až 1844 gymnasijní studia s tak výtečným prospěchem konal,
že byl vždy „princeps inter pares“ [první mezi rovnými, pozn. ed.]. R. 1844 na podzim odebral se
do Prahy, kde na fakultě filosofické byli mu vzornými učiteli matematik Jos. Lad. Jandera, slovutný
přírodozpytec F. A. Petřina, František Exner a básník Jan Pravoslav Koubek, jenž tehdá české
řeči a literatuře vyučoval. R. 1845 vstoupil Aulehle na právnickou fakultu v Praze a poslouchal v
letech 1848-49 první české přednášky Dr. Josefa Friče, tehdá veřejného docenta o řízení soudním
ve věcech sporných i nesporných, u něhož s výborným prospěchem při zkoušce obstál. Dne 1. 10.
1849 vstoupil do advokátní praxe k Dr. Josefu Fričovi, načež 31. 7. 1850 byl přijat do služby u
Magistrátu král, hl. města Prahy.
Vykonav služební přísahu dne 1. 8. 1850 stal se od 21. 6. 1851 konceptním adjunktem a 29. 4. 1856 koncipistou
tamtéž. Již jako magistrátnímu koncipistovi svěřováno mu bylo vedení různých referátů za nepřítomnosti (resp.
dovolené) radních, poněvadž slynul věhlasem bystrého právníka. Dne 17. 6. 1864 jmenován byl pátým pražským
radním a byl mu k vedení přikázán referát obecní správy a obecního hospodářství. V této době osvědčil se již Aulehle
jako znamenitý organisátor. Tak spracoval jednací řád, disciplinární řád, pensijní normál pro úředníky obce Pražské, ba
může se řící, že veškerá organisace zdejších obecních úřadů od té doby až do doby nejnovější od něho původ vzala. V
roce 1866 Aulehle zasedal v tzv. okresní komisi, která měla za úkol zjistit škody vzniklé válkou v každém okresu
pruskou invasí postiženém. Po válce r. 1866 obdržel Aulehle řád císaře Františka Josefa I. v uznání svých platných
služeb pražské obci a státu při okupaci Prahy vojskem pruským.
Dne 14. ledna 1873 byl Aulehle v Praze jmenován prvním radním a 20. 7. 1879 (v času purkmistra rytíře Skramlíka) stal
se ředitelem obecních úřadů s dozorem na úřady magistrátní a kanceláře úřadů obecních s právem zastupovat
purkmistra při magistrátu při řízení záležitostí přenesené působnosti, při schůzích školních rad a při okresní komisi pro
úpravu daně pozemkové. Byl to první ředitel obce Pražské v době vlády konstituční.
Aulehle byl právníkem nevšedního důmyslu a bystrozraku, osobou na pohled nepatrnou, však plný duševní energie.
Mluva jeho úsečná dodávala mu rázu muže přísného - bližší styk s ním poučil nás však o velké dobrotě jeho srdce. V
letech šedesátých měl vedle tehdejšího purkmistra Frant. Pštrossa ml., archiváře Karla Jaromíra Erbena a dalších
úředníků nemalé zásluhy o vzkříšení jazyka českého v agendě magistrátu Prahy. Aulehle byl i mnohaletým členem
Měšťanské Besedy Pražské, Právnické jednoty, dále členem družstva Národního divadla a jednalo-li se o některý jiný
podnik národní, tedy byl zajisté jedním z prvních jeho podporovatelův. Česť budiž památce jeho!
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