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Památky a zajímavosti Moravské Budějovice
Dominantou dnešního Náměstí míru je především barokně klasicistní zámek, jehož původ je
poněkud netradiční. Hrabě Rudolf Jindřich ze Schaumburku vystavěl v letech 1666–1672 na Dolním
náměstí na místě čtyř renesančních měšťanských domů nový barokní zámek. K jeho stavbě
bylo částečně použito stavebního materiálu z hradu. Rovněž původní stará radnice, kterou
charakterizují renesanční psaníčková sgrafita a renesanční portál s letopočtem 1592, byla
architektonicky pojata do zámeckého areálu, aniž by její podstata byla porušena. Zámek je dvoupatrová
obdélníková stavba s věží, honosným barokním portálem, hlavním schodištěm a štukovými sály.
V zámku v současností sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Muzeum řemesel Moravské
Budějovice, které nabízí stálé expozice ve dvou objektech muzea, v budově zámku a v budově bývalých
masných krámů. Muzeum vybudovalo expozice zachycující historii města a expozici zaniklých a zanikajících
městských řemesel. V zámeckých konírnách jsou pořádány nejrůznější výstavy a koncerty.
Za zámkem se dochovala část zámeckého parku, který přístupný barokní bránou.
Další dominantou, vytvářející charakteristické panorama města Moravské Budějovice, je farní kostel sv.
Jiljí, trojlodní chrám s gotickým presbytářem z 1. poloviny 13. století, naposledy stavebně upravován v
letech 1909–1911. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval vídeňský malíř Ignác Dullinger. Začátkem 18.
století byla ke kostelu přistavěna 48 m vysoká věž.
U kostela sv. Jiljí stojí románská rotunda sv. Michala, která dříve sloužila jako kostnice. V kapli je možné
spatřit malby z 18. století, které vyobrazují „Poslední soud“.
Ve městě se dále nachází několik historických domů, barokní radnice z roku 1666, část hradeb s
Klášterní branou, v gotickém domě na náměstí je stará lékárna.
Na bývalém hřbitově se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1713, kterou dala postavit Terezie
Polyxena, vdova po Václavu Renaltu ze Schaumburka. Nad vchodem do kaple je umístěn rodinný erb hrabat
Schaumburků a ve výklenku na štítě soška sv. Jana Nepomuckého.
U řeky stojí gotická kaple sv. Anny z 15. století se zvoničkou, v roce 1715 byla významně přestavěna
barokně.
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