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Záměr vystavět zámek pojal již v roce 1538 držitel města Jan z Pernštejna, zvaný Bohatý, 

(+1548) který si vyžádal od panovníka svolení zbořit hrad Rožnov a vystavět ve městě zámek.

Stavbu doloženou poprvé v roce 1545 tvořilo severní křídlo dnešního zámku.

Již v roce 1547 postoupil Jan z Pernštejna zámek s panstvím Vilémovi ze Žerotína na Starém 

Jičíně (+1549).

Jeho nejmladší syn Bernard ze Žerotína, který v r.1561 při dělení otcovského dědictví s bratry 

obdržel Valašské Meziříčí, zámek rozšířil výstavbou západního a jižního křídla. Nádvoří bylo 

zřejmě opatřeno renesančními arkádami obdobnými jako na zámku v Hustopečích nad 

Bečvou.  

Bernardův syn Jetřich ze Žerotína rozšířil areál o druhé zámecké nádvoří, když v roce 1611

vystavěl západně od zámku jízdárnu.

V průběhu 30-leté války byl zámek několikrát vyrabován, osudným se mu však stal však

požár založený plenícím švédským vojskem v roce 1648.

Po polovině 17. století obnovil zámek v barokním stylu Baltazar ze Žerotína, který areál 

rozšířil jižním směrem, kde na místě původních 10 předměstských domků založil 

francouzskou zahradu. V stavebních úpravách zámku pak pokračoval i jeho syn Bernard 

Ferdinad (+1689), jímž vymřela meziříčská větev rodu Žerotínů.

Nový majitel z Maxmilián František (+1706) z losinské větve Žerotínů vystavěl v roce 1698 

nad vstupní branou věž, která se však již v 1707 zřítila.

Dnešní podobu dal zámku v letech 1725-1726 František Ludvík ze Žerotína (+1731), který 

nechal přistavět 2. patro, vybudovat barokní arkády a mohutnou mansardovou střechu 

prolamovanou na severní, východní a jižní straně štíty.  

V přestavbě zámku pokračovali i jeho synové František Josef ze Žerotína (+1755) a Michal 

Josef (+1779), který nechal v roce 1765 zámeckou kapli opatřit malbami J. I. Sadlera, provedl 

úpravy divadelní dvorany a francouzské zahrady se sala terrenou.



Poslední majitelka zámku z rodu Žerotínů, Marie Josefa zde žila se svým manželem 

Fridrichem Josefem lantkrabím z Fürtstenberka (+1814), prodala po smrti manžela v roce 

1815 panství Františku Josefovi hr. Kinskému. 

Kinští již na zámku nebydleli a přenesli sídlo panství do zámku v Krásně nad Bečvou. 

Prázdný objekt prodal hrabě Eugen Kinský v roce 1854 eráru na zřízení ženské trestnice, která 

zde byla umístěna do roku 1909. V roce 1917 kopil zámek kardinál Lev Skrbenský, 

olomoucký arcibiskup, který jej v roce 1918 daroval spolku Lidové straně.

Od roku 1945 je zámek v majetku města. V roce 2015 by v zámku měla být otevřena zámecká 

expozice věnovaná rodu Žerotínů.

Zajímavostí zámku jsou tři kaple nacházející se v jeho areálu. Nejstarší kaple v 1. patře 

v jižním křídle zámku byla objevena teprve nedávno při restaurátorských pracích. Druhá 

kaple zasvěcená Smrtelným úzkostem Ježíše Krista se nachází v nádvorním rizalitu jižního 

křídla. Byla vybudována ve v letech 1725-1726. Její stěny zdobí fresky předního moravského 

barokního malíře Josefa Ignáce Adlera z roku 1765. Třetí kaple zasvěcená Neposkvrněnému 

početí Panny Marie určená pro trestankyně vznikla v roce 1855 přestavbou renesanční 

jízdárny na druhém nádvoří.


