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STÁ TNÍ SYMBOLY RUSKÉ
FEDERACE 1991 –  1993

Č lánek ředitele Ruské ho střediska
vexilologie a heraldiky Michaila
Revnivceva popisuje státní znaky a vlajky
RSFSR a Ruské  federace, které  byly
použ ívány v období od vyhláš ení státní
suverenity RSFSR v červnu 1990 do
přijetí ústavy Ruské  federace v prosinci
1993.     V článku je poprvé  publikováno
vyobrazení znaku Ruské  federace tak jak
byl přijat dne 21. dubna 1992.

STATE SYMBOLS
OF THE RUSSIAN FEDERA-

TION FROM 1991 TO 1993

Article by director of the
Russian Centre of Vexillology and
Heraldry Mikhail Revnivtsev deals State
arms and State flags of the RSFSR and
the Russian Federation displayed in the
period between June 1990 when
sovereignty of the RSFSR was declared
and the Russian Federation ś
constitution adoption in December 1993.
The author describes procedure of the
symbols  ́ promulgation and expailns
reasons why two arms and flags were
used paralelly in the RSFSR or RF in
certain time. Rendition of the State arms
of the Russian Federation as adopted on
21.04.1992 is published in this article for
the first time.

DIE STAATSSYMBOLE DER
RUSSISCHEN FÖ DERATION

VON 1991 BIS 1993

Der Artikel des Direktors des Russischen
Zentrums fuer Vexillologie und Heraldik
Mikhail Rewniwtsews beschreibt
Staatswappen und –flaggen der
Russischen Sozialistischen Föderativen
Sowjetrepublik und der Russischen
Föderation, die man im Zeitraum seit der
Staatssouveränitätserklärung der RSFSR
im Juni 1990 bis der Aufnahme der
Verfassung der Russischen Föderation
im Dezember 1993 verwandte. Der
Verfasser beschreibt den Prozeß der
Aufnahme der Symbole und die Grü nde,
warum zwei Flaggen und zwei Wappen
zugleich in bestimmter Zeit in der RSFSR
und der RF gü ltig waren. Im Artikel
erscheint erstmals die Wappenabbildung
in der Form, wie es am 21. April 1992
angenommen wurde.

přeložili JM, abr
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O  STÁ TN ÍCH SYM B O L ECH R U SK A V L ETECH 1991 - 1993

Michail Revnivcev
revnivtsev@engelsmo.san.ru

Dne 12. č ervna 1990 První sjezd lidových poslanců  RSFSR přijal „Deklaraci o stá tní
suverenitě RSFSR“.1 Ač koliv se v deklaraci objevil text: „o odhodlá ní vytvořit demokratický
prá vní stá t v rámci obnoveného Svazu SSR“,2 její přijetí urychlilo dezintegrač ní a nacionalistické
procesy v SSSR a mělo také vliv na vznik nové symboliky Ruska. Vlá da RSFSR uložilo Výboru
pro archivní zá ležitosti při Radě ministrů  RSFSR vypracovat koncepci nových stá tních symbolů  a
společ ně s Ministerstvem kultury RSFSR vytvořit ná vrhy nového stá tního znaku a vlajky RSFSR.
V zimě 1991 uspořá dal tři „kulaté stoly“ za úč asti odborníků  v oblasti symboliky, historiků ,
prá vníků , umělců  a lidových poslanců  RSFSR, kteří se shodli na jednotném ná zoru: v Rusku musí
být obnoveny jeho historické symboly – orel a bílo-modro-č ervená  vlajka.3 Souč asně probíhala i
diskuse na toto téma na strá nká ch tisku.

Tak se tyto symboly dostaly do povědomí veřejnosti a zá konitě se tak bílo-modro-
č ervené vlajky objevily nad hlavami stoupenců  Nejvyššího sovětu a prezidenta RSFSR při
srpnových udá lostech v Moskvě roku 1991.

V podmínká ch výjimeč ného stavu zavedeného v Moskvě 19. srpna 1991 Stá tním
výborem pro výjimeč ný stav (Г о сударственным к о митето м по  чрезвычайно му
по ло жению в СССР, Г КЧП), proběhlo rá no 19. srpna v budově Nejvyššího sovětu RSFSR
(tzv. Domě sovětů , od roku 1993 zde má  sídlo vlá da Ruské federace) zasedá ní Prezídia
Nejvyššího sovětu RSFSR pod vedením R. I. Chasbulatova, na kterém bylo přijato usnesení o
svolá ní mimořá dného zasedá ní Nejvyššího sovětu RSFSR na den 21. srpna 1991.4

V prů běhu druhého dne mimořá dného zasedá ní na dopolední schů zi 22. 8. 1991
poslanci potleskem přivítali zprá vu předsedy Rady ministrů  RSFSR I. S. Silajeva o tom, že
byla zhotovena bílo-modro-č ervená  vlajka, která  mů že být vztyč ena nad budovou Nejvyššího
sovětu ihned poté, co poslanci přijmou rozhodnutí o jejím přijetí za ná rodní vlajku. Toto
rozhodnutí bylo poté přijato jednohlasně.5

V poledne dne 22. srpna 1991 byla stažena stá tní vlajka RSFSR z roku 1954 a
vztyč ena tříbarevná  ná rodní vlajka RSFSR, která  byla dodá na z pracovny tehdejšího ministra
vnějších ekonomických vztahů  RSFSR V. Jarošenka (nyní se tato vlajka nachá zí v Muzeu
ruské vlajky na ruském velvyslanectví v Paříži).6

V rozhodnutí Nejvyššího sovětu RSFSR ze dne 22. srpna 1991 č . 1627/1-1
„O oficiá lním přijetí a používá ní ná rodní vlajky RSFSR“ se praví:

„Nejvyš š í sovět RSFSR se usná š í: do ustanovení nové symboliky Ruské
federace zvlá š tním zá konem se historická  vlajka Ruska – list se tř emi stejně š iroký mi
vodorovný mi pruhy, bílý m, blankytný m a jasně červený m – stá vá  oficiá lní ná rodní
vlajkou Ruské federace.“.7

                                                          
1 "Ведо мо сти  Съ езда наро дных  депутато в РСФ СР и  Верх о вно го  Со вета РСФ СР", №  2, 14. č ervna

1990, s. 4
2 Ibidem
3 Сапрык о в В.: "Н ад Ро ссией флаг  Ро сси и ", in "Н аука и  жизнь" №  2, М о сква, 1992, s. 65
4  "И звести я " №  197(23463), 20.08.1991 ,s.2
5 "Сельская  ж изнь" № 165(21344), 23.08.1991 г .,с.2
6 Я ро ш енк о  В. "И сто ри я  о дно го  флага“, in "Во круг  света", № 11, 1996, Moskva, s. 39
7 Xerokopii originá lního textu rozhodnutí z fondu 10026 Stá tního archivu Ruské federace

(Г о сударственно го  Арх ива Ро ссийск о й Ф едераци и ) laskavě poskytl autorovi tohoto č lá nku S. V. Mironěnko
(С.В.М иро ненк о ) v dopise z 11.12.1996, №  692-Т
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Poměr šířky k délce
listu vlajky nebyl uveden, ale
podle televizních zá běrů  byla
nad budovou Nejvyššího sovětu
vztyč ena vlajka s poměrem
stran 1 : 2 (obr. 1).

V prů běhu bouřlivých
udá lostí v srpnu 1991 byl text
rozhodnutí poprvé publiková n
v oficiá lní publikaci Nejvyššího
sovětu RSFSR Ruské noviny
(Ро ссийская  газета) až dne 3.
zá ří 1991.8 Předchá zel tomu
však ve světovém měřítku

velice neobvyklý způ sob vyhlá šení – prostřednictvím telegramu předsedy rady ministrů !
Dne 27. 8. 1991 byla s odkazem na TASS (Telegrafní agentura Sovětského svazu)

v řadě celostá tních novin opubliková na krá tká  zprá va:

„Př edseda Rady ministrů RSFSR I. S. Silajev rozeslal ústř edním a místním
orgá nům stá tní moci a ř ízení RSFSR a prostř edkům masové informace telegram, ve
kterém se mj. praví:

Na zá kladě rozhodnutí mimoř á dného zasedá ní Nejvyš š ího sovětu RSFSR dne
21. srpna 1991 a prezidenta RSFSR považovat za stá tní vlajku RSFSR historickou
ruskou vlajku, tvoř enou tř emi stejně š iroký mi pruhy: horní bílé, prostř ední modré a
dolní červené barvy. Poměr š íř ky vlajky k její délce – 1 : 2.“.9

Teprve několik let po popisovaných udá lostech se autorovi č lá nku po velkém úsilí
podařilo získat xerokopii autentické strá nky deníku „TASS – Věstník svazové informace“ ze
dne 25. srpna 1991, kde bylo poprvé opubliková na zprá va o telegramu předsedy rady ministrů
RSFSR o ustanovení stá tní vlajky RSFSR. V úplném textu zde publikovaného telegramu, kde
je také uvedeno chybné datum 21. srpna 1991, se nařizuje vztyč it výše popsanou stá tní vlajku
RSFSR na ná mořních a říč ních lodích.10 Nutno poznamenat, že v té době RSFSR neměla –
podobně jako ostatní svazové republiky SSSR – své ná mořní loď stvo a proto obchodní lodě,
mající domovský přístav na pobřeží RSFSR vyvěšovaly do 25. prosince 1991 na zá di vlajku
SSSR.

Je zajímavé, že v archivu vlá dy Ruské federace dodnes nebyl nalezen nejen originá lní
text telegramu předsedy Rady ministrů  RSFSR, který opublikoval TASS, ale ani žá dné další
rozhodnutí č i dokumenty z jedná ní o této zá ležitosti v Radě ministrů  v srpnu 1991.11

Odvolá vka v textu telegramu na rozhodnutí prezidenta RSFSR je mylná  - v Archivu

                                                          
8 „Ро ссийская  газета“, №  182 (228), 3. zá ří 1991, s. 2
9 „Красная  Звезда“, № 194(20501), 27.08.1991, s. 2, „Ко мсо мо льская  правда“, № 194-195 (20194-

20195), 27.08.1991, s. 2
10 Xerokopie originá lní strá nky deníku TASS „ТАСС – вестни к  со юзно й инф о рмаци и “ z 25. srpna

1991 « О  го сударственно м флаге Ро сси и» poskytl jednatel Informač ní telegrafní agentury Ruska
(И нф о рмаци о нно го  телеграфно го  агентства Ро сси и  И ТАР-ТАСС) A. A. Prošin (А.А.Про ш ин) v dopise z
26. února 1997, № 30-сд

11 Dopis přednosty Vlá dního archivu Ruské federace (Правительственный арх ив Ро ссийск о й
Ф едераци и ) A. Rjachovským (А.Ря х о вск ий) z 27. listopadu 1996, № П 36-215

obr. 1 –  Vlajka Ruské federace (1991)
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prezidenta Ruské federace neexistuje žá dný výnos č i nařízení prezidenta RSFSR ze srpna
1991 týkající se stá tní vlajky RSFSR.12

Přitom, nehledě na všechny udá losti (zá nik Stá tního výboru pro výjimeč ný stav,
uvěznění jeho č lenů , přechod většiny ministerstev SSSR pod RSFSR atd.) i nadá le platila
ústava RSFSR z roku 1978, v jejímž č lá nku 181 byla popsá na stá tní vlajka RSFSR přijatá
9. ledna 1954:

„Č lá nek 181. Stá tní vlajka RSFSR je tvoř ena červený m obdélníkový m listem se
světle modrý m pruhem u žerdi po celé š íř ce listu š iroký m jednu osminu délky listu.
V horním rohu jsou vyobrazený  zlatý  srp a kladivo a nad nimi červená  pěticípá
hvězda, zlatě olemovaná . Poměr š íř ky vlajky k její délce – 1 : 2.“ (obr. 2).13

S ohledem na tyto
okolnosti byly při zahá jení 5.
mimořá dného sjezdu lidových
poslanců  RSFSR dne 28. října
1991 v zasedacím sá le umístěny
dvě velké vlajky – stá tní vlajka
RSFSR z roku 1954 (vlevo od
tribuny) a bílo-modro-č ervená
(č i bílo-blankytně modro-jasně
č ervená ) stá tní vlajka RSFSR
ustavená  telegramem předsedy
Rady ministrů  RSFSR (napravo
od tribuny). Nelze vylouč it, že

tato vlajka byla považová na za ná rodní vlajku RSFSR ustavenou Nejvyšším sovětem 22.
srpna). Na več erním zasedá ní  dne 31. října 1991 lidoví poslanci většinou hlasů  (ale už ne
jednohlasně jako 22. srpna) odhlasovali přijetí bílo-modro-č ervené vlajky za stá tní vlajku
RSFSR a na dopoledním zasedá ní dne 1. listopadu 1991 už byla v sá le pouze jedna vlajka –
trikolóra. Toto se odrazilo i v ten den přijatém zá koně RSFSR „O změná ch a doplněních
Ú stavy (zá kladního zá kona) RSFSR“, podle kterého v Ú stavě RSFSR z roku 1978 byl č lá nek
181 změněn na ná sledující:

„Č lá nek 181. Stá tní vlajka RSFSR je tvoř ena obdélníkový m listem s tř emi
stejně š iroký mi vodorovný mi pruhy“  horní pruh bílé barvy, prostř ední blankytně
modré barvy a dolní jasně červené barvy. Poměr š íř ky vlajky k její délce je 1 : 2.“.14

V RSFSR tak v době od 22. srpna 1991 do 31. října 1991 existovala ná rodní vlajka
RSFSR a od 25. srpna 1991 do 31. října 1991 dvě (!) stá tní vlajky – stá tní vlajka RSFSR
z roku 1954 a bílo-modro-č ervená  stá tní vlajka RSFSR zavedená  25. srpna 1991 telegramem
předsedy Rady ministrů  RSFSR.

                                                          
12 Dopis pověřeného ředitele Archivu prezidenta Ruské federace (Арх ив Президента Ро ссийск о й

Ф едераци и ) A. Stěpanova (А.Степано в) z 9. prosince 1996, №  А 17-425
13 Ú stava (zá kladní zá kon) Ruské sovětské federativní socialistické republiky, М , 1978, с.60
14 Xerokopie originá lního textu Zá kona Ruské federace z fondu 10026 Stá tního archivu Ruské federace

(Г о сударственний Арх ива Ро ссийск о й Ф едераци и ) poskytnutá  jeho ředitelem S. V. Mironěnkem
(С.В.М иро ненк о ) v dopise z 11. prosince 1996, № 692-Т .

Umístění vlajek v sá le a prů běh diskuze i hlasová ní: videozá znam v archivu autora z období 28. října –
1. listopadu 1991

obr. 2 –  Vlajka RSFSR (1954)
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V souladu se zá konem RSFSR ze dne 25. prosince 1991 „O změně ná zvu Ruské
sovětské federativní socialistické republiky“ získala RSFSR oficiá lní pojmenová ní Ruská
federace (Rusko). V bodě 2 zá kona bylo poprvé uvedeno, že „Pojmenová ní „ Ruská  federace“
se používá  …  jako textová  podoba stá tních symbolů .“.15

K definitivnímu uzavření zá konodá rných aktů  z období srpen – prosinec 1991 došlo
schvá lením zá kona Ruské federace ze dne 21. dubna 1992 „O změná ch a doplněních Ú stavy

(zá kladního zá kona) RSFSR“,
přijatého 6. sjezdem lidových poslanců
Ruské federace, který proběhl ve
dnech 6. – 21. dubna 1992. Podle
tohoto zá kona zů stal text č lá nku 181
ve znění ze dne 1. listopadu 1991 a
text odstavce 180 ústavy byl změněn
ná sledovně:

 „Č lá nek 180. Stá tní znak
Ruské federace tvoř í srp a kladivo na
červeném podkladě, v paprscích
slunce, orá mované klasy, ná pisy
„ Ruská  federace“  a „ Proletá ř i vš ech
stran, spojte se!“ . V horní čá sti znaku
je pěticípá  hvězda.“16

Bohužel se autorovi tohoto
č lá nku nepodařilo získat v letech 1992
– 1993 žá dný dokument z Nejvyššího
sovětu Ruské federace, na kterém by
byl vyobrazen stá tní znak Ruské
federace s ná pisem „Ruská  federace“
namísto zkratky RSFSR. Toto

vyobrazení nebylo nalezeno ani ve Stá tním archivu Ruské federace, ani v archivu foto-kino-
dokumentů  ITAR-TASS.17 Naopak autor č lá nku má  k dispozici desítky videozá znamů
z televizních přenosů  ze sá lu, kde zasedalo Prezídium Nejvyššího sovětu Ruské federace a
kde bylo nad křeslem předsedy Nejvyššího sovětu Ruské federace R. I. Chasbulatova
umístěno plastické barevné provedení znaku s ná pisem „Ruská  federace“. Tento sá l byl
rozstřílen výstřely z tanků  dne 4. října 1993 v č ase říjnových udá lostí v Moskvě. Na žá dost
autora č lá nku vytvořili Viktor Anatoljevič  Lomancov (Orenburg), a Vitalij Vitaljevič
Něrubenko (Kerč , Autonomní republika Krym, Ukrajina) podle výše zmíněných
videozá znamů  rekonstruovali vyobrazení stá tního znaku Ruské federace používaného od 21.
dubna 1992 a toto dosud nikde nepublikované vyobrazení zde předklá dá me č tená řům (obr. 3).

Nehledě na to, že výnosem prezidenta Ruské federace z 21. zá ří 1993 č . 1400 „O
postupné ústavní reformě v Ruské federaci“ nedošlo ke změně ani pozastavení platnosti
ústavy Ruské federace přijaté v roce 1978, v č lá ncích 180 a 181, které obsahovaly výše
uvedené popisy stá tního znaku a stá tní vlajky Ruské federace, dne 3. prosince 1993 po
opubliková ní v Ruských noviná ch vstoupil v platnost výnos prezidenta Ruské federace ze dne
                                                          

15 Oficiá lní publikace zá kona, in: „Ро ссийская  газета“ № 3 (347), 6. ledna 1992, s. 1
16 „Šestý sjezd lidových poslanců  Ruské federace“, stenografický zá znam, М ., 1992, s. 153
17 Podle svědectví V. A. Lomancova z Orenburgu na poštovních podacích lístcích ve měste Orenburg

v letech 1992 – 1993 nejednou viděl vyobrazení znaku se zkratkou „РФ “, což mohla být samostatná  iniciativa
městských poštovních úředníků

obr. 3 –  Znak Ruské federace z 21.4.1992
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30. listopadu 1993 č . 2050 „O stá tním znaku Ruské federace“, kterým bylo s odkazem na to,
že: „ stá tní znak Ruské sovětské federativní socialistické republiky ztratil svůj symbolický

vý znam“ schvá leno „Nařízení o stá tním znaku
Ruské federace“ a grafické vyobrazení nového
znaku Ruska. Bod 4 tohoto nařízení zrušil
usnesení Prezídia Nejvyššího sovětu RSFSR ze
dne 22. ledna 1981 „O schvá lení nařízení o
stá tním znaku Ruské sovětské federativní
socialistické republiky“. Přitom o změná ch
dosavadní ústavy a o změně zá kona Ruské
federace z 21. dubna 1992 „O změná ch a
doplněních Ú stavy (zá kladního zá kona)
RSFSR“ v tomto nařízení není ani zmínka.

Bod 1 nařízení zní:

„Stá tní znak Ruské federace tvoř í zlatý
dvouhlavý  orel umístěný  na červeném
heraldickém š títě; nad orlem tř i historické
koruny Petra Velikého (nad hlavami malé a nad
nimi jedna větš í); v pař á tech orla žezlo a ř íš ské
jablko; na hrudi orla na červeném š títu jezdec
zabíjející kopím draka.“ (obr. 4).18

Dne 18. prosince 1993 po oficiá lním opubliková ní v Ruských noviná ch vstoupil
v platnost výnos prezidenta Ruské federace ze dne 11. prosince 1993 č . 2126 „O stá tní vlajce
Ruské federace“, kterým s poukazem na nutnost „úpravy používá ní Stá tní vlajky Ruské
federace a zdokonalová ní protokolá rní praxe“ bylo schvá leno „Nařízení o stá tní vlajce Ruské
federace“. Bod 1 nařízení zní:

„Stá tní vlajka Ruské
federace je tvoř ena obdélníkový m
listem se tř emi stejně š iroký mi
vodorovný mi pruhy: horní bílé,
prostř ední modré a dolní červené
barvy. Poměr š íř ky vlajky k její
délce je 2 : 3.“ (obr. 5)

Bod 2 téhož nařízení
ustanovoval, že do 1. ledna 1995
je možno používat stá tní vlajku
Ruské federace dříve zavedených
proporcí, tj. s poměrem stran
1 : 2, jak je popsá na v předchozí
ústavě Ruské federace. Tak jako
v případě stá tního znaku i tento

výnos prezidenta Ruské federace zrušil „Nařízení o stá tní vlajce RSFSR“ schvá lené výnosem
Prezídia Nejvyššího sovětu RSFSR ze dne 23. prosince 1953 (ve znění výnosu Prezídia

                                                          
18 „Ро ссийская  газета“ №  221(837), 3. prosince 1993, s. 3; « Г ербо вед» №  5-6, s. 6

obr. 5 –  Vlajka Ruské federace (1993)

obr. 4 –  Znak Ruské federace 1993
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Nejvyššího sovětu RSFSR ze dne 22. ledna 1981 a výnosu Prezídia Nejvyššího sovětu
RSFSR ze dne 22. srpna 1984).

V dalších bodech nařízení byly funkce této vlajky rozšířeny i o funkce zá ď ové vlajky
ná mořních a říč ních lodí Ruské federace a ná rodní vlajky Ruské federace.19

Platnost ústavy Ruské federace – Ruska přijaté 12. dubna 1978 jako ústava RSFSR,
vč etně ná sledujících změn a doplňků , de jure skonč ila až  25. prosince 1993. Ten den byla na
zá kladě výsledků  všelidového hlasová ní konaného 12. prosince 1993 oficiá lně opubliková na,
a tím vstoupila v platnost, nová  ústava Ruské federace.

Tak se stalo, že podobně jako na podzim roku 1991 tak i v prosinci 1993 z dů vodu
prá vních pochybení formá lně souč asně existovaly v Rusku dva stá tní znaky i dvě stá tní
vlajky. V období od 3. do 25. prosince 1993 to byl stá tní znak podle do té doby platné ústavy
– znak RSFSR z roku 1978, ale s ná pisem Ruská  federace a stá tní znak s dvouhlavým orlem
schvá lený výnosem prezidenta Ruské federace. Obdobně od 18. do 25. prosince 1993 to byla
jednak bílo-světle modro-jasně č ervená  vlajka s poměrem stran 1 : 2 uvedená  v ústavě a
zá roveň bílo-modro-č ervená  vlajka o poměru stran 2 : 3 schvá lená  výnosem prezidenta Ruské
federace.

Podle č lá nku 70.1 nové ústavy Ruské federace stá tní vlajka a znak Ruské federace,
jejich popis i způ sob oficiá lního použití jsou urč eny federá lním ústavním zá konem. Tyto
zá kony byly přijaty až o sedm let poději. Prezident V. V. Putin předložil Stá tní dumě
Federá lního shromá ždění Ruské federace předlohy federá lních ústavních zá konů  o stá tní
vlajce, stá tním znaku a stá tní hymně Ruska, které byly Stá tní dumou přijaty dne 8. prosince
2000. Dne 20. prosince byly schvá leny Radou federace a 25. prosince 2000 je podepsal
prezident V. V. Putin. Ú č innosti nabyly dne 27. prosince 2000, kdy byly oficiá lně
opubliková ny v Ruských noviná ch.20

Vyobrazení znaku i vlajky, tak jak byly stanoveny výnosy prvního ruského prezidenta
v roce 1993, zů stala beze změny stejně jako popis vlajky. Popis znaku nyní však zní:

„Stá tní znak Ruské federace tvoř í čtyř úhelníkový  červený  š tít s dole zaoblený mi
rohy a hrotem se zlatý m dvouhlavý m orlem se zvednutý mi roztažený mi kř ídly. Orel je
korunovaný  dvěma malý mi korunami a nad nimi jednou velkou spojený mi stuhou.
V pravém pař á tu orel drží žezlo a v levém ř íš ské jablko. Na hrudi orla na červeném
š títě stř íbrný  jezdec v modrém plá š ti na stř íbrném koni zabíjející stř íbrný m kopím
černého na zá dech ležícího koněm př emoženého draka.“21

24. března 2003
Engels, RF

(přeložil Petr Exner)

                                                          
19 "Ро ссийская  газета" №  232 (848), 18. prosince 1993, s. 4
20 Federá lní ústavní zá kon z 25. prosince 2000 № 1-Ф КЗ  „O stá tní vlajce Ruské federace“; Federá lní

ústavní zá kon z 25. prosince 2000 № 2-Ф КЗ  „O stá tním znaku Ruské federace“; Federá lní ústavní zá kon z 25.
prosince 2000 № 3-Ф КЗ  „O stá tní hymně Ruské federace“; in: „Ро ссийская  газета“ № 244 (2608), 27. prosince
2000, s. 2

21 Ibidem
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ČASOVÝ  DIAGRAM
            VLAJKA                   ZNAK

1990

1991

12.06.1990

19.08.1991

RSFSR jako svazová
republika v rá mci SSSR

deklarace stá tní suverenity
RSFSR

protigorbač evský puč ,
potlač en 21. srpna 1990

22.08.1991

25.08.1991

poslanci Nejvyššího sovětu
RSFSR jednohlasně přijali
ruskou trikolóru za ná rodní
vlajku RSFSR
předseda rady  ministrů
rozeslal telegram o stá tní
vlajce

31.10.1991 zá kon o změně ústavy
RSFSR

1992
25.12.1991 změna ná zvu RSFSR na RF

1993

21.04.1992

21.09.1993

04.10.1993

zá kon o změně ústavy
RSFSR

prezident Jelcin rozpustil
parlament

potlač en protijelcinovský
puč

03.12.1993 výnos prezidenta RF o
stá tním znaku

18.12.1993 výnos prezidenta RF o stá tní
vlajce

1994

25.12.1993 nová  ústava RF


