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Admirál Bernard Rogel nastoupil do Vojenské námořní akademie v roce 1976. Po různém 
přidělení na útočné a raketonosné ponorky absolvuje v roce 1989 studia atomistiky 
v Cherbourg a získává diplom. 
 
Od roku 1990 do roku 1992 velí postupně atomovým útočným ponorkám Casabianca (modrá 
posádka) a Saphir (červená posádka), se kterými plní veškeré úkoly určené těmto plavidlům. 
 
Po těchto dvou veleních se stává důstojníkem pověřeným výcvikem a taktikou u eskadrily 
středomořských ponorek, kde má na starost zejména výcvik a odbornost velitelů a posádek 
útočných atomových ponorek, seřizování techniky i vývoj ponorkové taktiky. 
 
V roce 1994 absolvuje přednášky na Celoarmádní škole obrany (od roku 2011 Vysoká 
válečná škola) v Paříži. 
Poté se ujímá funkce zástupce velitele protiponorkové fregaty Tourville v rámci vyladění 
nového systému protiponorkového boje na bázi velmi nízké frekvence (S.L.A.S.M.) a posléze, 
v roce 1996, funkce zástupce velitele raketonosné atomové ponorky Indomptable. 
 
Od ledna 1998 do dubna 2000 slouží jako „námořní“ zástupce vedoucího kanceláře náčelníka 
generálního štábu. 
Od dubna 2000 do prosince 2001 velí atomové raketonosné ponorce Inflexible (modrá 
posádka), se kterou se věnuje operativnímu hlídkování. 
 
V lednu 2002 se stává příslušníkem štábu admirála velícího strategickému oceánskému 
námořnictvu a ponorkovým silám, kde slouží postupně jako vedoucí sekce „vedení operací“ a 
poté jako náčelník štábu. 
Od září 2003 do června 2004 je posluchačem Institutu vysokých studií národní obrany a 
Centra vysokoškolských vojenských studií. 
 



V září 2004 se stává zástupcem náčelníka zvláštního štábu Prezidenta republiky, kde má na 
starosti zejména záležitosti z atomové oblasti, stejně jako sledování zahraničních vojenských 
operací a zpravodajství. 
 
Od září 2006 do srpna 2009 je vedoucím kanceláře náčelníka generálního štábu. 
Dne 1. září 2009 je v generálním štábu jmenován zástupcem vedoucího štábu „Operace“. 
Dne 12. září 2011 se ujímá funkce náčelníka štábu Námořnitva. 
 
Admirál Rogel má na svém kontě celkem 27000 hodin strávených pod hladinou. 
 
Je ženatý  a je otcem tří synů. 
 
Vyznamenání :  důstojník řádu Čestné legie, důstojník státního řádu za Zásluhy, stříbrná 
medaile národní obrany se sponou „Ponorky“. 

 
 


