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Rudná vznikla v roce 1951 sloučením dvou samostatných obcí Hořelice a Dušníky, z nichž dnes zůstaly pouze názvy místních částí (část
Dušníky je blíže ku Praze). Město má proto dvě původní historické
návsi, dva římskokatolické kostely a dva hřbitovy. Každá ves měla
svou historii.

Římsko-katolický kostel
Stětí sv. Jana Křtitele
Římsko-katolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hořelici je nejkrásnější barokní stavba širokého okolí. Kostel dala postavit
v letech 1740–1747 velkovévodkyně Anna
Marie Toskánská, majitelka tachlovického
panství. Její znak najdete na průčelí kostela. Autorem stavby má být údajně významný stavitel Kilián Ignác Dienzenhofer, jeho
autorství však není potvrzeno.

Hořelice
Nejstarší známá zpráva o obci Hořelice pochází z roku 1052. Je jmenována v Nadační listině českého knížete Břetislava, kterou věnoval
kostelu ve Staré Boleslavi nemnohé statky, mezi nimi i důchod ze vsi
Zhořelce u Prahy. Od roku 1228 patřila klášteru sv. Jiří na pražském
Hradě. Ve 14. století vlastnil Hořelici klášter sv. Tomáše na Malé Straně.
Po skončení husitských válek roku 1436 král Zikmund připsal Hořelici bratřím Jeronýmovi, Janovi a Buškovi z Čečelic. Dalšími majiteli vsi
byli Bořivoj Měsíček z Výškova, Kateřina z Nedabylic, Ondřej Erb z Erdsteinu a rod Karvinských, který vlastnil Hořelici až do roku 1730. Téhož
roku byla Hořelice začleněna do tachlovického panství.

Dušníky
Dušníky byly duchovním statkem, jak lze
usuzovat podle jména. Jméno Dušníky
znamená ves, v níž žili dušníci – poddaní na pozemku zádušním. Obyvatelé byli
poddanými kláštera nebo kostela, v našem
případě od roku 1228 ženského benediktinského kláštera. V průběhu dalších téměř
200 let zůstávaly Dušníky církevním statkem. Nejprve přešly jako dar Václava II.
do majetku kapituly sv. Víta, kolem roku
1378 patřily ke statku pražského arcibiskupa a kolem roku 1410 byly vráceny kapitule
sv. Víta. Za husitských válek pražská kapitula
Zvonička na bývalé
sv. Víta o Dušníky přišla. Od té doby po více
dušnické návsi
jak dvě století patřily Dušníky různým světským majitelům a od roku 1628 patřily opět pražské kapitule.
Ve třicetileté válce byla obec úplně vypleněna. V 60. letech 19. století
se začalo rozvíjet dolování železné rudy v okolí Nučic a muži z Dušník
pracovali většinu dne v dolech a po směně ještě obdělávali svá políčka.
Dolování rudy zde vydrželo asi 100 let. Na konci druhé světové války
působila v Dušníkách a v blízkém okolí významná odbojová skupina
„Železo“, která sehrála důležitou roli v květnových dnech roku 1945.
Obě obce se rozrůstaly, prolínaly, až se v roce 1950 dohodly na spojení. Pro novou obec byly navrhovány prapodivné názvy, ale nakonec
zvítězilo pojmenování, které ve škole vymyslely děti – Rudná. Rudné
doly byly živobytím pro jejich rodiče a prarodiče. Nový název se začal
používat od ledna roku 1951. V roce 2000 se Rudná stala městem.

Památky města
Hořelický zámek
Původně barokní zámek byl
postaven kolem roku 1700
na místě bývalé tvrze. Zámek
prošel v roce 1839 výraznou
přestavbou, během které získal
klasicistní podobu. Dnes patří
soukromé firmě a není veřejnosti přístupný.

Budova restaurace Na Staré
V roce 1558 bylo zavedeno pravidelné poštovní spojení mezi Prahou
a Řeznem. Hořelice se stala první důležitou zastávkou na této trase.
Budova původní hořelické pošty stála na místě, kde byl v roce 1690
vystavěn hostinec Na Staré. Poštovní trubka se dostala i do znaku
města Rudná. V domě najdete jednu zajímavou raritu – na chodbě
v přízemí se dochoval výklenek s kůlem pro uvazování koní.
Římsko-katolický kostel Stětí sv. Jiří na Homoli
Na severovýchodní straně Rudné tvoří významnou dominantu pahorek,
který je znám jako Homole. Tato navýšenina vznikla uměle, o čemž svědčí
archeologické a stavební průzkumy
i záznamy v kronikách. Nepodařilo
se zjistit, jakým způsobem a z jakého důvodu byla vytvořena. Několik
pověstí o vzniku Homole se shoduje
na společné hlavní události. Je jí bitva u Loděnice roku 1197, kdy proti
sobě bojovala vojska českého knížete
Soběslava II. a německého knížete
Fridricha. Od nepaměti stála na Homoli kaplička sv. Jiří. V letech 1687–
1688 byl na jejím místě vybudován barokní kostel opět zasvěcený
sv. Jiří. Tento kostel byl v letech 1908–1910 nahrazen novou stavbou
v novorománském slohu.
Zvonička
Na bývalé dušnické návsi, dnes Havlíčkově náměstí stojí zvonička
údajně již od roku 1776. Původně tu byl jen zvonek zavěšený pod
stříškou na dřevěném sloupu. V 19. století byla na jejím místě postavena zděná kaplička, která má novogotickou podobu.
Kostel Církve
československé husitské
Kostel Církve československé husitské vznikl
v roce 1923. Spolu s farou
byl v roce 2008 zapsán
na seznam národních kulturních památek.
Boží muka
Boží muka pocházejí z roku 1609 a patří k nejstarším v naší republice.
Stojí na místě, kde byly pochovány oběti morové rány.
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