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Abstract 
Soil organic matter represents the soil component with high influence to the landscape processes 
system. Besides another functions in the soil, the soil organic carbon (SOC) being a part of soil or-
ganic matter, is considered to be important element of global carbon cycle through its possible contri-
bution to atmospheric CO2 concentration. For that reason the knowledge on SOC content and stock in 
the soils represents one of actual rational landscape management needs. The SOC modelling by bio-
physical model represents progressive method which enables necessary information to be obtained. 
However, successful application of bio-physical modelling in solving the practical tasks requires the 
model to be verified and validated before its application.  
The aim of this paper is to discuss the problem of climate data implementation into the modelling 
system based on ROTHC model which purpose is to model the stock of soil organic carbon in agricul-
tural soils of Slovakia. The climate data, but also soil and other landscape data required by the ROTHC 
model have to address specific needs of the model given by implemented SOC balancing routines. 
Values of monthly averaged temperature (°C), monthly rainfall (mm) and monthly evapotranspiration 
(mm) represent key climate inputs for the model. Along with, also long-term averages of monthly 
average temperature, rainfall and evapotranspiration are necessary for model. As a source of the 
monthly and long-term average data we have used historical time series of climate data (1970 – 
2006) coming from climate stations network under the maintenance of Slovak Hydro-meteorological 
Institute.  
In the paper we put some attention also to the description of methods applied for climate data proc-
essing according to the ROTHC model requirements. Selection of applied method depends on the 
specific data utilization. In the first case, point climate data are necessary for model validation on the 
representative locations distributed over the area of agricultural soils of Slovakia. Climate data, 
monthly average temperature and rainfall particularly, were processed on the basis of daily dataset. 
Monthly evapotranspiration values not available in original dataset were calculated by Penmann equa-
tion. In the second case, spatially interpolated climate data represent a base for ROTHC model appli-
cation in geographical (spatial) context. The interpolation method implemented in CGMS (European 
Crop Growth Monitoring System) was used to prepare spatially explicit climate inputs for the model. 
As interpolation method works within 50x50km grid originally, the method was modified to conditions 
of Slovakia and the grid with spatial resolution of 10x10km was used instead as a spatial frame for 
climate data interpolation. 
In the paper we present also several examples of spatially interpolated climate data as they can be 
directly used as inputs for SOC stock modelling in agricultural soils of Slovakia. 
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Úvod 
 
Pôdny organický uhlík  (POC) má nezas-
tupiteľné miesto v systéme procesov pre-
biehajúcich v krajine. Okrem iného, POC 
má významné postavenie v globálnom ko-
lobehu uhlíka a ovplyvňuje koncentráciu 
CO2 v atmosfére, pričom CO2 je považo-

vaný za významný skleníkový plyn. Po-
znanie obsahu pôdneho organického uhlíka 
a vývoja jeho zásoby v pôde, predstavuje 
preto aktuálnu požiadavku racionálneho 
manažmentu krajiny.  
Jednu z možností zabezpečenia požiadavky 
na údaje o zásobe organického uhlíka 
v poľnohospodárskych pôdach, a to aj 
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s uvažovaním priestorového aspektu (za-
bezpečenie účelových, priestorovo inter-
pretovaných údajov), predstavuje progre-
sívna, momentálne často využívaná metóda  
modelovania. V súčasnosti je k dispozícii 
množstvo účelových modelov, ktoré pri-
stupujú k problému hodnotenia zásobu 
pôdneho organického uhlíka priamo (mo-
del vychádzajúci z princípu rozkladu uh-
líka - ROTHC 26.3; Coleman a Jenkinson 
2005) alebo komplexne (modely založené 
na ekosystémovom prístupe - CENTURY, 
Parton a iní 1987, Parton a iní 1992; DA-
ISY, Hansen a iní 1990; EPIC, Williams 
1995). Vo viacerých prípadoch sú systémy 
modelovania zásob organického uhlíka 
v pôde v regionálnej mierke už vybudo-
vané (Barančíková a iní 2005; Cerri a iní 
2007; Easter a iní 2007), prípadne sa tes-
tuje správnosť a presnosť ich výstupov 
(Fallon a Smith 2002). 
V podmienkach SR sa pokusy 
o modelovanie zásob a zmien zásob orga-
nického uhlíka v poľnohospodárskych pô-
dach objavili v súvislosti s klimatickou 
zmenou a analýzou jej dopadu na poľno-
hospodárske pôdy (Sobocká a iní 2007), 
prípadne v súvislosti s testovaním (validá-
ciou) modelu RothC pri analýze potenciál-
neho využitia tohto modelu pre prognózo-
vanie pôdnej organickej hmoty (Barančí-
ková a Pospíšilová 2006,  Barančíková 
2007). Zároveň je od roku 2007 problema-
tika riešená aj v rámci projektu APVV 
(APVV-0333-06) s názvom: Modelovanie 
prognóz stavu pôdnej organickej hmoty pri 
krátkodobom i dlhodobom prognózovaní 
stavu organického uhlíka (POC) na poľno-
hospodárskych pôdach Slovenska. Cieľom 
projektu je vybudovanie systému modelo-
vania zásob organického uhlíka 
v poľnohospodárskej pôde SR postaveného 
na báze modelu RothC. RothC, v porov-
naní s inými modelmi, predstavuje model 
relatívne nenáročný z hľadiska požiadaviek 
na údajové vstupy. Vyžadované údaje 
o agroekosystéme (klimatické a pôdne 
údaje; údaje o využití pôdy 
a o hospodárení na pôde) sú dostupné,  
resp. relatívne ľahko získateľné, čo do 

veľkej miery predurčuje možnosť jeho 
využitia v projekte. Ambíciou projektu je 
zastrešenie prechodu od bodového mode-
lovania (aplikácia modelu vo vybraných 
lokalitách reprezentovaných bodmi) 
k aplikácii modelu v reálnom geografic-
kom priestore, a to prostredníctvom 
vhodne definovanej priestorovej údajovej 
infraštruktúry. Podmienkou vybudovania 
priestorovej údajovej infraštruktúry je vy-
riešenie problému priestorovej interpretá-
cie údajov, ktoré sú v súčasnosti reprezen-
tované bodovými údajmi (bodové mera-
nia).  
Príspevok sa venuje problematike imple-
mentácie klimatických údajov v rámci 
systému modelovania zásoby pôdneho 
organického uhlíka v poľnohospodárskych 
pôdach. Načrtnutý je spôsob prípravy kli-
matických údajov, a to ako pre validáciu 
modelu na vybraných lokalitách (bodové 
údaje), tak aj pre potreby samotnej „prie-
storovej“ aplikácie modelu RothC 
v definovanej gridovej sieti s priestorovým 
rozlíšením 10x10km (priestorovo inter-
pretované údaje). V príspevku sú zároveň 
prezentované vybrané ukážky výstupov 
interpolácie, resp. priestorovej interpretácie 
interpolovaných klimatických údajov, 
ktoré reprezentujú vstupy pre systém mo-
delovania zásob pôdneho organického uh-
líka v poľnohospodárskych pôdach SR. 
 
Materiál a metódy 
 
Teoretické aspekty a princípy systému 
modelovania 
Systém modelovania predstavuje účelovo 
zvolený systém údajových vstupov 
a poznatkov o systéme, ktorý umožňuje 
modelovanie jeho vybraných aspektov. 
Pozostáva z troch základných prvkov: a) 
aspektu (hľadiska) modelovania zvoleného 
systému; b) dostupných údajoch o prvkoch 
modelovaného systému (alebo o systéme 
ako celku) a c) dostupných (formalizova-
ných) poznatkov o zákonitostiach vývoja 
a dynamiky sledovaných prvkov systému 
alebo systému ako celku (Skalský a iní 
2007; Nováková a Skalský 2007).  
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Z teoretického hľadiska v zmysle aplikácie 
teórie systémov na vnímanie krajiny (Kr-
cho 1990) je možné konštatovať, že: 
 
• modelovaný systém (model reality) 

zodpovedá formalizovanému vyjadre-
niu priestorovej štruktúry študovaného 
systému (zvolenej reality); v procese 
reálneho modelovania je vyjadrený 
najčastejšie vo forme geografickej da-
tabázy; 

• model časovo-priestorových vzťahov 
(poznatky o zákonitostiach vývoja 
a dynamiky prvkov systému alebo 
systému ako celku) zodpovedá forma-
lizovanému vyjadreniu funkčnej 
štruktúry študovaného systému; 
v procese konkrétneho modelovania je 
vyjadrený vo forme účelovej softvéro-
vej aplikácie, ktorá umožňuje sprost-
redkovanú simuláciu vybraných as-
pektov študovaného systému 
a odvodenie požadovaných údajov;  

• aspekt modelovania zvoleného systému 
je totožný s hľadiskom, z ktorého je 
systém študovaný. 

 
Model RothC a požiadavky modelu na 
klimatické údaje  
Princíp modelu RothC (Coleman a Jenkin-
son 2005) spočíva v simulácii kolobehu 
organického uhlíka v pôde (predovšetkým 
v poľnohospodárskej pôde). Dôraz je kla-
dený na modelovanie procesu rozkladu 
rastlinných zvyškov a aplikovaného orga-
nického hnojiva (maštaľný hnoj), pričom 
pôdny organický uhlík je rozdelený do 
štyroch aktívnych zložiek (rozložiteľný a 
rezistentný rastlinný materiál, mikrobiálna 
biomasa, humifikovaná organická hmota) 
a malého množstva inertnej organickej 
hmoty a rozklad každej aktívnej zložky je 
následne simulovaný samostatne. Model 
bol vyvinutý na základe dlhotrvajúcich 
poľných experimentov (poľné experimenty 
na Rothamstedských orných pôdach). 
Vplyv klímy sa v  kolobehu organického 
uhlíka v pôde, simulovanom modelom 
RothC, prejavuje na úrovni charakteru roz-
kladu aktívnych zložiek pôdneho organic-

kého uhlíka. Prostredníctvom klimatických 
údajov sa odhadujú vlastnosti najvrchnej-
šej časti pôdy – ornice (teplotné 
a vlhkostné pomery), ktoré následne vstu-
pujú do konkrétnych matematických rov-
níc (algoritmus modelu) stanovujúcich 
konštanty potrebné pri simulácii miery a 
rýchlosti rozkladu jednotlivých aktívnych 
zložiek pôdneho organického uhlíka. 
Konkrétne požiadavky modelu RothC 
na klimatické údaje sú nasledovné: a) me-
sačný úhrn zrážok (mm); b) hodnota me-
sačnej potenciálnej evapotranspirácie, 
prípadne  hodnota mesačného výparu 
z vodného povrchu (mm), ktorá spolu 
s mesačným úhrnom zrážok a pôdnymi 
vlastnosťami vstupuje do výpočtu vlhkosti 
ornice, resp. aktuálneho vlhkostného defi-
citu ornice a c) priemerná mesačná teplota 
vzduchu, ktorá je zjednodušene považo-
vaná za teplotu  ornice.  
 
Príprava vstupných klimatických údajov 
Pozorovania a zber meteorologických 
údajov v rámci siete klimatických staníc 
v SR a ich distribúciu zabezpečuje Sloven-
ský Hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 
Existujúca sieť klimatických staníc bola 
analyzovaná z hľadiska viacerých kritérií 
(ako možnosť poskytovania požadovaných 
klimatických údajov alebo lokalizácia jed-
notlivých staníc) tak, aby boli údaje z vy-
braných klimatických staníc využiteľné pre 
prípravu vstupných klimatických údajov 
pre budovaný systém modelovania zásoby 
POC v poľnohospodárskych pôdach Slo-
venska. 
Poskytované klimatické údaje priestorovou 
reprezentáciou zodpovedajú meraným 
údajom na jednotlivých klimatických sta-
niciach (bodové merania). Pri spracovaní 
klimatických údajov bolo využité databá-
zové prostredie softvéru MS Access (pri 
transformácii denných údajov na mesačné 
priemerné údaje) a softvérová aplikácia 
CGMS (pri výpočte evapotranspirácie a pri 
priestorovej interpolácii klimatických 
údajov; Crop Growth Monitoring System; 
Micale a Genovese 2004, viac na web-
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stránke 
http://mars.jrc.it/marsstat/default.htm).  
Bodové klimatické údaje (priemerná me-
sačná teplota vzduchu, mesačný úhrn zrá-
žok; dlhodobé priemerné mesačné hod-
noty) boli spracované na základe denných 
klimatických údajov za jednotlivé klima-
tické stanice. Pre stanovenie bodových 
hodnôt dennej potenciálnej evapotranspirá-
cie bol využitý vzťah Penmanna. Následne 
boli hodnoty dennej potenciálnej evapot-
ranspirácie transformované na mesačné 
hodnoty a dlhodobé priemerné mesačné 
hodnoty. V prípade chýbajúcich mesač-
ných klimatických údajov z jednotlivých 
klimatických staníc, ktoré boli zapríčinené 
výpadkom meraní, boli tieto doplnené 
údajmi zodpovedajúcim danému obdobiu 
z predchádzajúceho, prípadne nasledujú-
ceho roka. 
Priestorové klimatické údaje boli spraco-
vané metódou interpolácie, ktorá je im-
plementovaná v softvérovej aplikácii 
CGMS, resp. tejto metódy modifikovanej 
na pomery SR (SK_CGMS, Nováková 
2007). Interpolované boli denné klimatické 
údaje, pričom tieto boli následne, 
v prostredí MS Access, transformované na 
mesačné klimatické údaje.  
 
Priestorová interpolácia klimatických 
údajov 
Princíp interpolácie klimatických údajov 
v rámci CGMS spočíva v priestorovej in-
terpretácii klimatických údajov prislúcha-
júcich centroidom klimatickej gridovej 
siete s priestorovým rozlíšením 50x50km. 
Pri interpolácii sú uvažované klimatické 
stanice nachádzajúce sa v okruhu 250km 
(polomer) od každého centroidu.  
Zo siete klimatických staníc 
v definovanom priestore sa algoritmom 
skórovania (Voet a iní 1994; van der Goot 
1998) vyberú  tie najpodobnejšie, pričom 
platí, že nízka hodnota skóre indikuje vý-
raznú podobnosť medzi klimatickou stani-
cou a centroidom bunky gridovej siete a 
naopak. Druhá časť procesu interpolácie 
klimatických údajov spočíva v procese 
vlastnej interpolácie údajov, pričom pre 

centroid každej bunky gridu sa v závislosti 
od interpolovaného parametra, berú do 
úvahy 1 až 4 klimatické stanice z okruhu 
250km.  
Pri interpolácii zrážok, sa pre bunku rastra 
berie za smerodajný údaj z najpodobnejšej 
klimatickej stanice (t.j. zo stanice 
s najnižším skóre); pri ostaných klimatic-
kých prvkoch (priemerná denná teplota a 
evapotranspirácia) údaje zo stanice, resp. 
kombinácie 1 – 4 klimatických staníc 
s najnižším skóre v skupine staníc (algo-
ritmus skórovania v skupine staníc - Supit 
a iní 1994, Voet a iní 1994). Pre centroid 
bunky gridu, v interpretačnom význame 
pre celú bunku gridu, sa potom berie do 
úvahy aritmetický priemer údajov z kom-
binácie klimatických staníc s najnižším 
skóre (pri priemernej dennej teplote pred-
chádza priemerovaniu korekcia na referen-
čnú nadmorskú výšku centroidu bunky 
rastra). 
V prípade interpolácie národných klima-
tických údajov (Nováková 2007; Nováková 
2008) bola zvolená detailnejšia gridová 
sieť s priestorovým rozlíšením 10x10km 
a priestor pre výber klimatických staníc v 
procese skórovania bol definovaný kruhom 
s polomerom 100km. Zároveň sa pri inter-
polácii nebral do úvahy vplyv vzdialenosti 
od pobrežia a uvažovaný nebol ani vplyv 
klimatických bariér (vybrané klimatické 
stanice sú lokalizované v rámci poľnohos-
podársky využívanej krajiny mimo výraz-
ných horských celkov). 
 
Výsledky 
 
Systém modelovania zásoby organického 
uhlíka v poľnohospodárskych pôdach 
V konkrétne uvažovanom systéme mode-
lovania zásoby organického uhlíka 
v poľnohospodárskych pôdach SR sú zoh-
ľadnené nasledujúce požiadavky: 
 
• aspekt modelovania zvoleného systému 

zodpovedá modelovaniu kolobehu or-
ganického uhlíka v pôde s dôrazom na 
odvodenie údajov (znalostí) o zásobe 
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organického uhlíka 
v poľnohospodárskych pôdach; 

• priestorovo interpretované klimatické 
údaje, ktoré sú nevyhnutné pre 
aplikáciu modelu v geografickom 
priestore (priemerné mesačné údaje).  

• modelovaný systém (realita) zodpo-
vedá zjednodušene vnímanému agroe-
kosystému, tvorenému prvkami atmo-
sféra – pôda - rastlina – vybrané as-
pekty manažmentu rastlinnej výroby, 
resp. formalizovanému popisu agroe-
kosystému, vyjadreného prostredníc-
tvom dostupných údajov o prvkoch 
modelovaného systému (vrátane kli-
matických údajov);  

 
Výber klimatických staníc 
Pri výbere klimatických staníc ako zdroja 
klimatických údajov potrebných pre vali-
dáciu modelu na vybraných lokalitách 
(zodpovedajú vybraným lokalitám čiastko-
vého monitorovacieho systému – Pôda, 
ČMS–P), bolo okrem kritéria dostupnosti 
požadovaných údajov uplatnené predo-
všetkým kritérium vzdialenosti medzi kli-
matickou stanicou a lokalitou ČMS–P 
a kritérium reprezentatívnosti klimatickej 
stanice pre lokalitu ČMS-P, t.j. podobnosť 
fyzickogeografických pomerov klimatickej 
stanice a lokality ČSM-P.  

• ako simulačný model je využitý model 
RothC. 

 
Požiadavky  systému modelovania zásoby 
organického uhlíka v poľnohospodárskych 
pôdach (s implementovaným modelom 
RothC) na vstupné klimatické údaje sú 
definované konkrétnym účelom ich využi-
tia ako:  

Každej lokalite ČMS–P boli priradené kli-
matické údaje z práve jednej vybranej kli-
matickej stanice; celkovo bolo pre účely 
validácie modelu vybraných 27 klimatic-
kých staníc (obr. 1) a do úvahy boli brané 
klimatické údaje za obdobie rokov 1970 - 
2006.

 
• bodové klimatické údaje, ktoré sú pot-

rebné pri validácii modelu na vybra-
ných lokalitách (priemerné mesačné 
údaje) a pri prvotnom nastavení rovno-
vážnych podmienok modelu (dlhodobé 
priemerné mesačné údaje) a  

 
 
 

 
 
Obr.1 Výber klimatických staníc pre validáciu modelu na vybraných lokalitách ČMS-P 
 
Pri výbere vhodných klimatických staníc 
pre spracovanie priestorových klimatic-
kých údajov bolo (okrem kritéria dostup-
nosti údajov) aplikované kritérium repre-
zentatívnosti stanice pre poľnohospodársku 

pôdu a kritérium dostatočného a vhodného 
pokrytia územia SR, resp. dostatočnej 
hustoty klimatických staníc.  
Pre priestorovú interpoláciu klimatických 
údajov bolo vybraných 70 zdrojových kli-
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matických staníc, lokalizovaných viac-me-
nej pravidelne v rámci územia poľnohos-
podárskych pôd SR, pričom získané boli 

klimatické údaje za obdobie rokov 1970 – 
2006.  

 
 

 
 
Obr.2 Výber klimatických staníc pre aplikáciu modelu v geografickom priestore 
 
Organizačný a harmonizačný aspekt  
priestorových klimatických údajov  
Ako priestorový rámec a referenčný prie-
stor pre interpoláciu klimatických údajov 
bola definovaná referenčná gridová sieť 
s priestorových rozlíšením 10x10km 
v zobrazovacom systéme SJTSK (obr. 3).  
Ako priestorový rámec a referenčný prie-
stor pre interpretáciu interpolovaných kli-

matických údajov bola využitá gridová sieť 
s priestorovým rozlíšením10x10km, modi-
fikovaná rozšírením poľnohospodárskych 
pôd, t.j. definovaná ako priestorový prienik 
gridovej siete a údajovej vrstvy LPIS-u 
(register poľnohospodárskych pôd, obr. 4). 
 

 
 

 
 

Obr.3 Gridová sieť s priestorovým rozlíšením 10x10km ako referenčný priestor pre in-
terpoláciu klimatických údajov; lokalizácia klimatických staníc v rámci gridovej siete 
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Obr.4 Gridová sieť s priestorovým rozlíšením 10x10km, resp. prienik gridovej siete 
a údajovej vrstvy LPIS ako referenčný priestor pre interpretáciu interpolovaných kli-
matických údajov 
 
Priestorovo interpretované klimatické 
údaje – príklady 
Pre systém modelovania organického uh-
líka v poľnohospodárskych pôdach boli 
spracované interpolované klimatické údaje 
(priemerné mesačné údaje pri dennej tep-
lote vzduchu a hodnoty mesačných úhrnov 

pri zrážkach a potenciálnej evapotranspirá-
cii) pre obdobie rokov 1970 – 2006.  
Vybrané príklady interpolovaných po-
vrchov sú prezentované na obr.5 (mesačný 
úhrn zrážok za jún 2000), obr. 6 (prie-
merná mesačná teplota vzduchu za jún 
2000) a na obr. 7 (hodnota mesačnej po-
tenciálnej evapotranspirácie za jún 2007). 

 
 

 
 
Obr.5 Interpolovaný a priestorovo interpretovaný mesačný úhrn zrážok za jún 2000 
(mm) 
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Obr.6 Interpolovaná a priestorovo interpretovaná priemerná mesačná teplota za jún 
2000 (°C) 
 
 

 
 

Obr.7 Interpolovaná a priestorovo interpretovaná potenciálna evapotranspirácia za jún 
2000 (mm) 

 
Organizácia spracovaných klimatických 
údajov  
Spracované klimatické údaje sú organizo-
vané v databázových súboroch tematicky: 
 
• dlhodobé priemerné mesačné klima-

tické údaje s bodovou priestorovou 
prezentáciu, stanovené za obdobie ro-
kov 1970 až 1990, prípadne od za-
čiatku pozorovania klimatickej stanice 
(ak to bolo po roku 1970) do roku 1990 
pre každú klimatickú stanicu (t.j. pre 
každú lokalitu ČSM-P) samostatne; 

• mesačné klimatické údaje s bodovou 
priestorovou prezentáciu za obdobie 
rokov 1970 až 2006, prípadne od 
začiatku pozorovania klimatickej 

stanice (ak to bolo po roku 1970) do 
roku 2006, pre každú klimatickú 
stanicu (t.j. pre každú lokalitu ČSM-P) 
zvlášť; 

• mesačné klimatické údaje s areálovou 
priestorovou prezentáciou za obdobie 
rokov 1970 až 2006, prípadne od za-
čiatku pozorovania klimatickej stanice 
(ak to bolo po roku 1970) do roku 
2006, samostatne pre každý priestorový 
element (bunku) gridovej siete 
s priestorovým rozlíšením 10x10km. 

 
Spracované bodové aj priestorové klima-
tické údaje sú transformované do softvé-
rom vyžadovaného formátu a predstavujú 
priame vstupy pre model RothC imple-
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mentovaný v systéme modelovania zásoby 
uhlíka v poľnohospodárskych pôdach. 
 
Zhrnutie a záver 
 
Klimatické údaje predstavujú časť nevy-
hnutných údajových vstupov pre budovaný 
systém modelovania zásob organického 
uhlíka v poľnohospodárskych pôdach 
(postaveného na modeli RothC) a pre re-
álnu aplikáciu tohto systému v rámci úze-
mia SR. 
Z hľadiska priestorovej prezentácie klima-
tických údajov, pripravené a v systéme 
modelovania boli implementované: a) bo-
dové údaje pre validáciu modelu na vybra-
ných lokalitách a pre prvotné nastavenie 
rovnovážnych podmienok modelu RothC a 
b) priestorové údaje interpretované 
v gridovej sieti s priestorovým rozlíše-
ním10x10km pre aplikáciu modelu 
v geografickom priestore. 
Z hľadiska časovej platnosti údajov, spra-
cované a v systéme modelovania imple-
mentované boli: a) priemerné mesačné 
teploty vzduchu (°C), mesačné hodnoty 
úhrnu zrážok (mm) a evapotranspirácie 
(mm) za obdobie rokov 1970 – 2006; prí-
padne od roku začiatku pozorovania na 
klimatickej stanici po rok 2006; b) dlho-
dobé priemerné mesačné teploty vzduchu 
(°C), dlhodobé priemerné mesačné úhrny 
zrážok (mm) a evapotranspirácie (mm) 
stanovené za obdobie 1970 -1990, prí-
padne od roku začiatku pozorovania na 
klimatickej stanici po rok 1990. 
Definovaný referenčný priestorový rámec 
pre interpoláciu a interpretáciu klimatic-

kých údajov v priestore (gridová sieť 
s priestorovým rozlíšením 10x10km) záro-
veň predstavuje jednotný referenčný prie-
storový rámec pre celý systém modelova-
nia zásoby organického uhlíka 
v poľnohospodárskych pôdach SR (priesto-
rový rámec jeho údajovej infraštruktúry). 
Takto postavený systém modelovania v 
 konečnom dôsledku umožňuje zabezpečiť 
prechod od bodovej aplikácie modelu 
RothC k modelovaniu v priestore. Zároveň 
je potrebné podotknúť, že ide o prvú verziu 
nástroja modelovania zásoby organického 
uhlíka v poľnohospodárskych pôdach 
s výrazným potenciálom spočívajúcom vo 
zvýšení priestorového rozlíšenia ako 
vstupných, tak aj výstupných – modelova-
ných údajov.  
Ďalším možným (a plánovaným) spôso-
bom, ktorý prichádza do úvahy v súvislosti 
so zvyšovaním potenciálu budovaného 
systému modelovania zásoby organického 
uhlíka v poľnohospodárskych pôdach, je 
implementácia klimatických scenárov vy-
braných klimatických prvkov do roku 
2100, vypracovaných na Katedre astronó-
mie, fyziky Zeme a meteorológie UK 
v Bratislave (Oddelenie meteorológie 
a klimatológie; Prof. RNDr. Milan Lapin, 
CSc. a kol.). Implementácia klimatických 
scenárov umožní modelovať zásoby  orga-
nického uhlíka v poľnohospodárskych pô-
dach v časovom rade minulosť – súčasnosť 
– budúcnosť, a na základe výsledkov mo-
delovania prognózovať zásoby organic-
kého uhlíka v poľnohospodárskych pôdach 
SR. 
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