
Dominantou obce je kostel 
postavený v barokním stylu 
roce 1716. V roce 1878 
prodělal kostel novogotickou 
přestavbu. 

V obci byl postaven 
v 17. století malý barokní 
zámek a kolem něj byl 
založen zámecký park. 
Kolem roku 1800 byl 
zámek upraven a ozdoben 
empírovými prvky.

Obcí protéká řeka Černá 
Opava. U jižního okraje 
Mnichova je soutok Černé 
a Bílé Opavy.

Nedaleko východního okraje 
obce v bývalém vápencovém 
lomu byla objevena malá 
krápníková jeskyně, která 
ovšem není veřejnosti 
přístupná. 

V severní části Mnichova 
u soutoku Černé Opavy 
a Suchého potoka najdeme 
pozůstatky po těžbě zlata 
v této oblasti.

Kolem roku 1870 působil v obci 
řád svatého Karla Boromejského, 
jehož stoupenci vybudovali v obci 
vodoléčebný ústav, který se 
zabýval léčbou revmatismu 
a srdečných chorob. V současné 
době je v bývalém areálu lázní 
domov důchodců. 

V 19. století se v obci úspěšně rozvíjel železářský průmysl. Kromě 
hutí v obci pracovaly mlýny, pily, bělidla, lisovna oleje a nedaleko 
okraje obce se nacházel vápencový lom a byla tam postavena pec 
na pálení vápna.

V obci pracuje sklárna, 
zabývající se ruční výrobou 
skleněných kopií historických 
pohárů.

K městu Vrbnu pod Pradědem 
byla obec připojena v roce 1960.
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naučná stezka

V místech, kde stávala dříve má 
poustevna, se dnes nachází 
obec Mnichov. První písemná 
zmínka o obci je z roku 1586.  
Einsiedler znamená německy 
poustevník. Tak byla zvána tato 
obec v roce 1638, později se 
uvádí Einsidler Glass-hütten. 
Teprve roku 1924 dostala české 
pojmenování Mnichov. To bylo 
vytvořeno podle řeckého 
mónachos, latinsky 
monachus, jež se přes 
německou odvozeninu 
Monch dostalo do 
češtiny jako mnich. 
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