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Jde o rozsáhlé migrace 
obyvatelstva (tzv. barbarských 
kmenů), které probíhaly koncem 
starověku a počátkem středověku

Jedná se o 
hanlivé
označení
živočichů z 
čeledi 
Hominidae, 
žijících mimo 
území
antických 
států
Svůj název 
jim dali 
Římané díky 
neznalosti 
latiny, 
negramotnost
i a rozdílným 
způsobem 
života



Vpád Hunů do Evropy – konec 
4. stol.
Hunové – kočovníci z asijské stepy –
náčelník Attila „Bič boží“

Kočovný kmen 
Hunů ve střední
Asii se dal do 
pohybu 
důsledkem 
nepříznivých 
klimatických 
změn a hnal 
před sebou 
všechny další
národy směrem 
na západ

Jeden římský 
historik napsal: 
"Ani kentaurové
nebyli s koněm 
více srostlí než
oni."



Hunové
-nejdrsnější kmen pocházející z mongolských stepí
(nejznámější vůdce - Atilla)

Vizigóti
– vytlačeni z Rumunska Huny na Pyrenejský poloostrov (poté

poraženi Araby)

Ostrogóti
– přesun z Krymu u Černého moře až na Apeninský poloostrov 
(později vyvráceni Langobardy)

Langobardi
– od Labe do Itálie (cestou porazily Ostrogóty a založili říši) –

poté podmaněni Franky

Vandalové
– ze severu (oblasti Jutska) na jih do Gálie,  Hispánie

Frankové
– původně na území bývalé římské provincie (Galie) → začali 

ovládat celý západogermánský svět



410 n. l. vyplenění Říma Vizigóty
455 n. l. vyplenění Říma Vandaly (důkladněji 
než Vizigóty)
476 n. l. zánik Západořímské říše
Východořímská říše se dokázala ubránit náporu 
barbarských kmenů



Vandalové
– Severní Afrika

Ostrogóti
– Itálie

Vizigóti
– Španělsko

Anglové a 
Sasové
- Anglie
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