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Nové archeologické objevy ze střední a mladší doby
kamenné na Kypru, Krétě a dalších ostrovech Egejského
moře činí téma nejstarší námořní plavby stále aktuálním.
Přibylo počítačových modelů, ale jen málo praktických
pokusů (např. expedice Kythéra 2014 z Peloponésu na
západní Krétu na plavidle ze svazků rostlin).

MONOXYLON

Výzvu představuje i zvolená trasa expedice Monoxylon III,
která se obrací k řešení překonání velkých vzdáleností mezi
ostrovy. Z poloostrova Atiky vede plánovaná trasa přes
řetězec ostrovů na ostrov Mélos s významným zdrojem
obsidiánu (na stejné trase jako řecká Papyrela 1988,
což umožní porovnání) a odtud přes ostrov Santorini
na Krétu. Mélský obsidián nalezený ve spodních vrstvách
věhlasného Knóssu na Krétě naznačuje přepravní trasu,
která mohla směřovat cestou více (Santorini – Kréta)
nebo méně (Peloponés – západní Kréta) náročnou.
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MONOXYLON I v roce 1995
Dlabaný člun první expedice měl hypotetickou podobu,
protože do té doby jediný dlabaný člun používaný v neolitu
na moři byl nalezen archeology na bývalém mořském
pobřeží Dánska (Tybrind Vig), ne ve Středomoří.
Trasa první expedice byla naplánována napříč Egejským
mořem od ostrova Samos přes řetěz ostrovů na poloostrov
Atika.

MONOXYLON II v roce 1998
MONOXYLON JE ŘECKÝ VÝRAZ pro jednoduché plavidlo
vydlabané z jednoho kusu kmene stromu.
Pro expedice nazvané Monoxylon (1995, 1998)
představovalo toto plavidlo nejjednodušší typ člunu
ze samých počátků námořní plavby.

CÍLEM EXPEDIC MONOXYLON bylo zdůraznit význam
tradice dřevěných lodí pro nejstarší námořní plavbu
ve Středomoří, oproti např. rákosovým člunům,
které dostatečně popularizoval Thor Heyerdahl a které
se staly i tématem některých expedic ve Středomoří
(např. Papyrella 1988).

Motivem druhé expedice bylo zveřejnění objevu
dlabaného člunu z mladší doby kamenné v jezeře
Bracciano u Říma. Italští archeologové jej interpretovali
jako plavidlo schopné námořní plavby. Originál byl
zhotoven z kmene dubu s délkou větší než 10 m.
Tak vzniklo plavidlo zcela nových parametrů jistě bližších
realitě mladší doby kamenné. Trasa byla tentokrát volena
po stopách šíření nejstaršího zemědělství západním
Středomořím (6.tis. př.n.l.) a šíření obsidiánu (surovina
k výrobě nástrojů) z významného zdroje, Liparských ostrovů.

Motivem byla nutnost přepravy některých zvířat, plodin
a částečně i lidí v průběhu mladší doby kamenné
(7. tis. př. n. l.) z Blízkého východu do pevninského Řecka.
Plavidlo urazilo trasu 290 km průměrnou rychlostí okolo
3 km/h. Člun byl jen 6 m dlouhý, ale dokázal přepravit
bez problémů posádku 9 lidí s prostorem pro další náklad.
V roce 1998 šlo o příbřežní plavbu v oblastech dnešní
Sicílie, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska v celkové
délce asi 800 km. Plavidlo bylo schopné přepravit pádlující
posádku 11 až 13 osob s možností přepravy dalšího nákladu.
Jeho rychlost bez použití plachty dosáhla 4 km/h.

