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Издржљивост 

 

Под идржљивошћу се подразумева врло сложена способност вршења рада унапред 

дефинисаног интензитета, без смањења ефикасности рада. Издржљивост се као човекова 

способност или особина третирала углавном двојако. Прво, као функционална спосбност 

условљена првенствено функционисањем срчано-судовног система и, друго, као 

моторичка способност условљена мотричким понашањем, при чему је битно да се 

одређена моторичка активност обавља у релативно дугом времену одупирањем замору у 

којем човек учествује као целовито биће. Моторичка активност може бити различитог 

карактера (циклична и ациклична), а такође и у домену снаге, брзине, координације, 

равнотеже, гипкости и прецизности. Свака од наведених базичних моторичких 

способности може се посматрати и као издржљивост, јер свака од њих може трајати краће 

или дуже, што зависи не само од функционалног стања система унутрашњих органа, него 

и од одређеног нивоа наведених способности, као и мотивације да се оне изводе дуже 

време без снижавања њихове ефикасности. 

Познато је да трајање било које активности зависи од њеног интензитета, али и без 

обзира на интензитет, свака активност ће због замора морати да се прекине. 

Када се говори о замору он може бити: 

- физички (изазван ишићни радом) 

- интелектуални (учење) 

- сензорни (замор чула вида) 

- емотивни (стрес, страх, превелика радост). 

 

У физичкој култури посебно је значајан физички замор који може бити: 

- мишићни, 

- општи (вегетативни). 

 



2 
 

Мишићни замор може се огледати у замору: 

- мањег броја мишића (локални замор - прегибачи зглобова, лакта, подизање терета 

из приручења у предручење), 

- мишића дела тела (регионални замор - руке и рамени појас), 

- мишићи целог тела (глобални замор - скокови из чучња са замахом руку, упор за 

рукама – склек). 

Отуда се издржљивост може одредити као: 

- локална издржљивост (у којој је ангажовано 1/3 мишићне масе), 

- регионална издржљивост (ангажованост 1/3 до 2/3 мишићне масе) и 

- глобална издржљивост (ангажованост више од 2/3 мишићне масе). 

Дефинисање издржљивости је покушај да се она одреди као феномен, па су отуда 

дефиниције различите и потпуне усаглашености нема. С тога ће бити наведене 

најкарактеристичније и најчешће помињане дефиниције издржљивости. 

По Курелићу и сар. (1975) под појмом издржљивости се најчешће подразумева 

способност дужег извршавања сваког кретања без смањења ефикасности. 

По М. Гајићу (1985) ''издржљивост се оже дефинисати као способност човека да 

продужи трајање започетог рада''1. 

Opavsky (1975) каже да је издржљивост способност да се мишићно напрезање у 

саставу моторних јединица одвија што дуже. 

Кукољ (1996) под ''издржљивошћу подразумева врло сложену способност 

обављања рада унапред дефинисаног интензитета без смањења ефикасности''2. 

Веома се често користи и физиолошка дефиниција, по којој је издржљивост 

способност супротстављању замору. 

           

                                                           
1
 Гајић, М.: Основи моторике човека, ФФК, Нови Сад, 1985. стр. 106 

2
 Кукољ, М.: Општа антропомоторика, ФФК, Београд, 1996. стр. 87 
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  Физиолошке и биохемијске основе издржљивости 

 

Сагледавање проблема издржљивости, у структурном смислу, захтева уважавање 

карактеристика биохемијских и физиолошких процеса којим се обезбеђују брзина 

мобилизације и капацитет доминантних извора енергије од којих зависи интензитет и 

обим извршеног, односно задатог рада. На основу оваквог прилаза Mahlo (1984) разликује 

специфичне дефиниције издржљивости према учешћу алактатних, лактатних и аеробних 

механизама у обезбеђивању енергије за мишићни рад. 

Неопходан извор енергије за мишићне контракције је разградња аденозинтри-

фосфата (АТП), једињење које је веома богато енергијом. Количина АТП у ћелијама 

човековог организма је релативно мала, али постојана. Утрошен АТП треба надокнадити у 

краткком времену, пошто би у супротном мишићи изгубили способност контракције. 

Обављање АТП (ресинтеза) обавља се путем двојаке хемијске реакције: 

- аеробне (дисајне, кисеоничке) и 

- анаеробне (без кисеоника - безкисеоничке). 

Аеробни процеси одвијају се у току рада и потреба за кисеоником се задовољава у 

току саме моторичке активности, а анаеробни процеси одвијају се после обављеног рада, 

када се створени кисеонички дуг ''отплаћује''. 

 

     Подела издржљивости 

 

У односу на задовољавање кисеоничке потребе у току саме телесне активности, 

издржљивост се глобално дели на: 

- аеробну издржљивост, код које се потреба за кисеоником задовољава у току самог 

рада (телесна активности) - трчање на дуге стазе лаганим темпом и 
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- анаеробну издржљивост, код које се потреба за кисеоником не задовољава у току 

самог рада, него се јавља дефицит кисеоника (кисеонички дуг), који се отплаћује након 

завршеног рада или смањењем интензитета рада у току активности (трчање деоница од 

100-500 m). 

Постоји још једна често примењивана подела издржљивости на: 

- општу издржљивост (која се поистовећује са аеробном издржљивошћу), и 

- специфичну издржљивост (ради се о издржљивости у одређеној делатности, одно-

сно спорту - на пр. издржљивост у спортским играма, у борилачким спортовима и сл.). 

Следећа подела издржљивости је такође општеприхваћена: 

1. издржљивост у дуготрајним активностима, 

2. издржљивост у активностима средње дужиен трајања, 

3. издржљивост у краткотрајним активностима, 

4. издржљивост у активностима брзинског карактера, 

5. издржљивост у активностима снаге. 

Оптерећење у радовима типа издржљивости може варирати следећим факторима: 

- интензитетом рада, 

- применом трајања рада, 

- трајањем одмора, 

- бројем понављања рада - вежби, 

- карактером одмора. 

 

1.  Издржљивост у дуготрајним активностима 

У ову групу кретања спадају оне цикличне активности које трају преко 8 минута 

(3000 m трчања у атлетици, маратон, кросеви, пливање 1500 m и више, веслање 10.000 m, 

вожња бициклом - етапе, смучарско трчање и др.). Основна карактеристика ове врсте 

издржљивости је мали интензитет активности и дуго трајање, при чему је утрошак 

енергије велики, уз присуство кисеоника, дакле ради се у аеробним условима. Основне 
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карактеристике ове врсте издржљивости су добро функционисање срчано-судовног 

система и стање крви којом се ткива снабдевају и добра капиларизација. 

 

2. Издржљивост средње дужине трајања 

У ова циклична кретања спадају трчања од 2-8 минута (у атлетици трчања на 800-

3000 m, пливање на 400 m, веслање на 1000 m, брзо клизање на 1000 m). 

Интензитет кретања је велики, па се због тога не може задовољити потреба за 

кисеоником у току рада, него се кисеонички дуг отплаћује после завршеног рада, да би се 

обезбедила потребна количина енергије. У организму се укључују механизми које 

обезбеђују хомеостазу унутрашње средине. Способност трпљења тешкоћа које се јављају 

у току рада због скретања Ph крви на киселој средини, значајан је чинилац у овој врсти 

издржљивости, као и мотивациони фактор. 

 

3. Издржљивост у краткотрајним активностима 

У овој врсти издржљивости кисеоничка потреба је велика и у кратком трајању 

активности не може да се задовољи у току самог рада, него се јавља кисеоники дуг. 

Радови овог типа издржљивости трају 45 секунди до 2 минута (трчања од 300 до 800 m, 

веслање 500 m, пливање 100-200 m, брзо клизање 500 m). Фактори од којих зависи ова 

врста издржљивости исти су као и код активности средње дужине трајања. 

 

4. Издржљивост у активностима брзинског карактера 

Основне карактеристике ове врсте издржљивости су веома висок интензитет и 

краткотрајност. Интензитет је уствари максималан, при чему трајање рада није дуже од 10 

до 15 секунди, а трајање субмаксималним интензитетом може достићи и 45 секунди 

(трчање 100-400 m у атлетици). 
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Анаеробни услови за рад подразумевају отплату кисеиничког дуга после завршетка 

рада. За ову врсту издржљивости потребан је висок аеробни и максималан анаеробни 

капацитет. 

 

5. Издржљивост у активностима снаге 

У ову врсту издржљивости убрајају се активности мишића, при чему се они 

оптерећују појединачно, а у циљу изазивања анаболичких процеса, чиме се повећава 

мишићна маса. У спорту се ова врста издржљивости среће у физичкој припреми, посебно 

у изграђивању снаге. Ова врста издржљивости резултат је борбе против локалног или 

религионалног замора, а може се срести и у аеробним и у анаеробним условима. Главни 

фактор дужег издржавања оваквих напрезања је способност подношења непријатности 

услед, првенствено, локалног замора. 

 

    Специфична издржљивост 

 

Под специјалном издржљивошћу подразумева се издржљивост у сасвим одређеној 

активности, односно делатности. Издржљивост спортиста у спортским играма сасвим је 

другачија од издржљивости у борилачким спортовима или у трчању на дуге или средње 

стазе у атлетици. 

У вежбању на справама, ритмичко-спортској гимнастици, уметничком клизању, 

стрељаштву и др., јавља се специфична издржљивост, везана за сензорни замор, јер је 

потребно истрајати у извођењу прецизних покрета. 

Емотивни замор је присутан у вечини спортова, поготову на такмичењима, и борба 

против емотивног замора је део специфичне издржљивости. 
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    Мерење издржљивости 

 

Могућности и начин контроле развоја нивоа издржљивости, односно контроле 

адаптације кардиоваскуларног система у пракси су многобројни. Постоји читав низ 

најразличитијих метода које користе у великом броју случајева вредности срчане 

фреквенције и друге параметре, као што су: 

- максимална потрошња О2, 

- максимални О2 дуг, 

- максимално нагомилавање млечне киселине у крви, 

- кисеонички пулс, 

- максималне вредности плућне вентилације, 

- минутни волумен срца, 

- засићеност крви са О2, 

- степен промене хемизма крви, 

- време издржавања сатичког или динамичког напора, 

- специфичне вежбе и напори одређене телесне активности и др. 

 

Све функционалне тестове за праћење и контролу нивоа развоја издржљивости 

могуће је сврстати у најмање три групе: 

1. тестови опоравка су они у којима се користе оптерећења мања од субмаксимал-

ног интензитета рада, и њима се прати регулативна способност вегетативног 

система, 

2. тестови аеробне моћи, којима се мери максимални утрошак кисеоника. С 

обзиром на начин мерења издвајају се две групе тестова: директни и инди-

ректни тестови аеробне моћи, 
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3. тестови анаеробног интензитета, где се поред мерења максималног утрошка 

кисеоника процењује и ензимска структура, концентрација лактата, енергетска 

потрошња итд3. 

 

Тестови опоравка 

По сазнањима савремене физиологије, једна ид кључних индикација добре 

тренираности је повећан тонус у парасимпатикусу, који ствара позитивну инхибицију 

виталних физиолошких функција. Циљ тестова опоравка је да што више ослаби тонус 

парасимпатикуса и провоцира што већи напор. Брзина којом ће парасимпатикус повратити 

свој тонус, односно време за које ће организам успети да се врати на почетне физиолошке 

вредности, могу се узети као показатељ физичке радне способности. У пракси је 

примењиван већи број физиолошких тестова опоравка, од којих ћемо напоменути: 

- Лоренцов тест 

- Шелонгов тест 

- Биргеров тест 

- Хардварски степ тест 

- Бергманов тест 

- Џонсонов тест 

- Инсулијев тест 

- Јангов тест 

- Рејмингов тест 

- Мастеров тест 

- Модификовани степ тест. 

 

 

                                                           
3
 Малацко, Ј., Поповић, Д.: Методологија кинезиолошко антрополошких истраживања, Универзитет у 

Приштини, Факултет за физичку културу, Приштина, 1977. стр. 98-107. 
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Средства за развој издржљивости  

Средства за развој аеробне издржљивости 

- Фартлек4 

- Футинг5 

- Планинарење 

- Дуготрајно лагано пливање  

- Ходање на скијама. 

Средства за развој анаеробне издржљивости 

- Спортске игре 

- Борилачки спортови 

- Трчање са интензитетом од 95% 

- Пливање са високим интензитетом оптерећења. 

 

    Развој издржљивости 

 

Издржљивост је дефинисана као типично  антропомоторичко својство са енергоге-

ним излазом, будући да способност локомоторног апарата за дуготрајним обављањем неке 

активности зависи превасходно од ефикасности функционисања регулационих механи-

зама који се манифестују у енергетским резервама (аденозинтрифосфат, креатинфосфат, 

гликоген и кисеоник), и функционалном квалитету енергетског потенцијала (енергетских 

                                                           
4
 Фартлек је карактеристична варијанта аритмичког метода понављања и примењује се са циљем развоја 

опште издржљивости. Задаје се рад променљивог интензитета, у складу са спољашњим условима (нагиб 

терена, карактер терена и субјективне процене о потреби за променом интензитета трчања). Типичан 

садржај рада код фартлек метода представља крос-трчање у трајању од 45-120 минута, првенствено у 

природи, тако да се произвољним радом, на основу субјективног осећаја, у току трчања смењују умерени 

темпо и убрзања. Интензитет трчања захтева 150-170 откуцаја у минути, а уколико се фартлек примењује у 

склопу непосредних припрема за такмичење, рад се повећава на 170-185 откуцаја у минути. 

5
 Футинг (енг. footing) - трчање и пешачење на чистом ваздуху (као тренинг) 
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процеса). Пошто се издржљивост манифестује на различитим нивоима експлоатације 

енергетских структура, а детерминисана је највише интензитетом рада, могуће је разлико-

вати два основна типа издржљивости – аеробну и анаеробну: 

- Анаеробна издржљивост на нивоу лактатне компоненте (у трајању од 3-5 минута), 

која је одговорна за извршавање кретних структура субмаксималним интензитетом, а у  

њеној основи налазе се механизми за регулацију величине кисеоничког дуга и концен-

трације лактата у крви,  

- Анаеробна издржљивост на нивоу лактатне компоненте (у трајању од 15-20 

секунди), која је одговорна за извршавање кретних структура максималног интензитета, у  

чијој се физиолошкој основи налазе механизми за регулацију велике количине кисеони-

чког дуга и минималне количине лактата у крви, и 

- Аеробна издржљивост (у трајању од 5 минута до неколико сати), која је одговорна 

за извршавање кретних структура умереног интензитета у дужем временском периоду, у 

чијој се основи налазе механизми за регулацију и стварање енергије и гликозе и 

слободних масних киселина. 

 

Методи развоја аеробне издржљивости 

Основна карактеристика рада на побољшању аеробне издржљивости садржана је у 

дуготрајним активностима умереног и субмаксималног интензитета. У таквим околно-

стима омогућено је достизање високох вредности кардиоваскуларних функција, превасхо-

дно ударног и минутног волумена, затиме респираторних функција (плућна вентилација, 

дисајни волумен и дифузија кисеоника у алвеоларном простору) и на крају високе вредно-

сти ћелијског метаболизма у активним скелетним мишићима, посматрана првенствено 

кроз способност мишићних ћелија за дифузију кисеоника и његово допремање до 

митохондрија. Сви ови физиолошки параметри играју значајну улогу приликом достизања 

стабилног стања и максималне кисеоничке потрошње, због чега је у тренингу за аеробну 

издржљивост, адекватне стимулусе неопходно усмерити управо на њен развој.  
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Методи рада за развој аеробне издржљивости могу бити континуирани 

(непрекидни),  и интервални метод тренинга са извесним специфичностима. 

 

Интервални метод 

Интервални метод карактеристичан је по понављању краћих деоница од 30-45 

секунди. Рад је усмерен на развој минутног волумена срца, а његово побољшање постиже 

се интензитетом који захтева 175-185 откуцаја срца у минути. Овим методом, зависно од 

степена тренираности, дужина одмора предвиђа се у трајању од 45-90 секунди, односно 

одмор активног или пасивног карактера траје све док се рад срца не сведе на 120-130 

откуцаја у минути. 

Понављање деоница, овако задатим интензитетом, може бити од 10-30 пута. У 

критеријуму за престанак рада полази се од претпоставке да се у току паузе у трајању од 

60 секунди пулс треба смањити испод 130 откуцаја, а уколико је смиривање пулса спорије, 

даљи рад треба прекинути. 

Интервални метод рада усмерен је на развој аеробних способности и примењује се 

у условима када је ове способности потребно побољшати у краћем периоду. 

Екстензивни интервални метод се примењује на деоницама од 800-3000 метара, са 

периодима опоравка који су релативно кратки, зависно од нивоа тренираности. Ако радни 

интервали трају између 2 и 10 минута, време опоравка ће бити од 1-5 минута. Код 

екстензивног интервалног рада тркач тренира изнад анаеробног прага, с тим да потребе 

мишића за енергијом нису у потпуности задовољене, тако да се мала количина енергије 

обезбеђује анаеробним путем. 

Интензивни интервални метод се спроводи на краћим деоницама од око 200-400 

метара, а трчање се спроводи са великим бројем понављања, на пример, 20х200 метара са 

кратким периодима одмора у трајању од 30 секунди до 2 минуте. 

Сматра се да овај тип интервалног метода тренинга обезбеђује јак стимулан за срце 

за време периода опоравка, када пулс треба да опадне са 170-180 откуцаја у минути на око 
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120-130. Ови интервали обезбеђују већу усклађеност темпа тренинга са темпом правог 

такмичења. 

Континуирани метод заснива се на средњем и дуготрајном аеробном раду 

континуираног типа. Активности које се најчешће примењују у оквиру континуираног 

тренинга су цикличног карактера, трчање на деоницама од око 3-10 km, трчање на 

смучкама од 2-4 часа, веслање и пливање преко 1500 m, али у сваком случају не би 

требало да буде краће од 60 минута. С обзиром на ниво примењеног оптерећења који 

карактерише релативно умерен интензитет рада уз фреквенцију срца 140-150 откуцаја у 

минути, током овог рада стварају се сви услови за брзо достизање и очување стабилног 

стања до краја активности. Искуства показују да је континуирани тренинг применљив у 

свим периодима вежбања, нарочито у припремном периоду. 

 

Методи развоја анаеробне издржљивости 

Ова врста издржљивости везује се за активности које се одвијају у анаеробним 

условима, а то су оне активности које се крећу у зонама максималног и субмаксималног 

интензитета и које се изводе великом брзином. Анаеробне могућности, као основа 

специјалне издржљивости, заснивају се на енергетским резервама (аденозинтрифосфат, 

креатинфосфат, гликоген и кисеоник), и функционалном квалитету енергетског 

потенцијала, тј. енергетских процеса стварања енергије за вршење мишићног рада. 

Креатинфосфатни механизми подржавају интензитет рада од преко 95% од максимално 

могућег, али овакав интензитет може се одвијати у току 6-8 секунди. После рада оваквог 

интензитета, одмор траје 2-8 минута и обично је пасивног карактера. Број понављања 

активности са оваквим карактеристикама у току вежбања, креће се од 10-15 пута. 

Развој креатинфосфатних механизама постиже се применом метода понављања – 

метод поновљених једнократних максималних напрезања и интервални метод. 

Гликолитички механизми подразумевају интензитет рада 90-95% од максимално 

могућег и могућности да та активност траје од 30 секунди до 2 минута. Одмор изеђу 

вежби оваквог интензитета траје од 2-5-6 минута са различитим варијантама скраћивања 
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одмора. Одмор је пасивног карактера, а укупан обим рада распоређује се у 1 до 3 серије са 

3-4 понављања. 

Метод понављања може бити примењен у цикличним и ацикличним активностима. 

Интензитет рада у ацикличним активностима креће се око 90% од максимума, а у 

цикличним активностима преко 95% од максималне могућности. Оптерећење се задаје на 

кратким, средњим и дужим деоницама, распоређеним у 2 до 6 серија, а број понављања у 

једној серији одређен је степеном утренираности. Дужина и карактер одмора зависе од 

планираног интензитета рада. 

У ацикличним активностима метод понављања усмерен је на развој снаге и 

издржљивости у снази, а у цикличним активностима – кратке деонице утичу на развој 

брзине, а дуже деонице на развој брзинске издржљивости. 

Интервални метод садржи трчање и скокове на кратким деоницама, са кратким 

трајањем одмора, када је рад усмерен на развој анаеробних могућности. Када се 

примењују активности на дужим деоницама, рад је заснован на аеробно-анаеробним 

процесима обезбеђења енергије. Међутим, када се примењују активности на дужим 

деоницама, са великим напрезањем у свакој серији, али са продужавањем одмора између 

серија, као и када се примењују кратке деонице савладане максималним интензитетом, али 

са дужим одморима, рад је усмерен на анаеробно-алактантне механизме обезбеђивања 

енергије за рад мишића. 

Тренажне методе су се у досадашњој пракси показале ефикасне, искључиво у 

случајевима када доводе до адаптације циркулацијске и мишићне адаптације. 

Циркулацијска адаптација обухвата повећање минутног волумена срца, крвотока 

мишића, густоће капилара, волумена крви, количине хемоглобина и величине срца, а 

мишићна адаптација повећања количине миоглобина, пуферских капацитета, активности 

ензима, количине мишићног гликогена, промене мишићних влакана. 

 


