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Supremus  

 
Jak již bylo napsáno Supremus je 2.boss v BT a udajně je to jeden z nejsnadnějších bossů v BT. 
Složení raidu  
minimálně 2 tankové  
minimálně 7 healerů  
dps zbytek s tím, že překvapivě – jojo jak jinak - jsou lepši ranged (kvuli jeho 2.fazi)  
 
Potřebné potky a ostatní buffiky  
Nic specialního není potřeba  
 
Supremus  
HP - 4,500,000  
sazi do platu kolem 5-6k, crushingem prý nemá problém s tím, aby dal až k 10k.  
 
Enrage: 15minut.  
 
Molten Flame: vypadá jako modrý oheň na zemi a dává ho náhodně ve fazi 1 i fazi 2. Dává 3000 
fire dmg za vteřinu - dá se z nej vylést. Davá to každých 20s zhruba.  
 
Hartful Strike : něco jako daval Gruul – do cile, který je 2. v agru na meele sází tusim kazdych 5s za 
6-7k dmg (do clothu asi za 24k cili moc bych nepreagrovaval). Pokud je tam v okoli pouze MT tak to 
sazi do nej.  
 
Gaze: to samé jako u Kaela první poradce (Thaladred the Darkener). Otočí se náhodně na nejakého 
člověka a začne ho pronásledovat. Rychlost jeho chůze je na 90% standatni chuze hrače, čili pokud 
bude dotyčný daleko od něj a nebude krokovat tak no prob. Cil mení každých 10s zhruba. Abilita 
2.faze  
 
Molten Punch: Stejne jako Thaladred ma v pozorovaci fazi vlastnost knock-backu. Kdo je k nemu 
méně jak 40yd tak muze (a asi i dostane) knockback za asi 5k.  
 
 
 
 

 
Volcanic Geyser:Zařve něco ve smyslu „země se začíná otevírat“ (The ground begins to crack 
open!) a summone si malé vulkány, které kolem sebe začnou chrlit modrý ohen, co dava za 4,5k fire 
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dmge. Dá se z toho dobře zdrhnout. Abilita 2.faze(screenshot Volcanic Geyseru dole)  

 
 
Jak na to ho zabit:  
Jak je patrno boj má 2 odlišné střídající se fáze  
 
Fáze 1:  
 
2 tankové si natankují bosse a zbytek raidu se kolem něj rozprostře. S tím, že by rangem classy 
neměli stát u sebe . V podstate se jedna o tank and spank fazi a jediny úkol je hlidat si aby nikdo 
nepřeagroval. Krom ten ohnicku na zemi a poměrně slušného nakládání do tanka dává dmg ještě tím 
Harmfulem do 2.cile (za 7k hp asi každých 5s). Tady teda píšou, že to je do cíle s nejvíce hp nahoře 
zase 2. v agru – Paroubek aby se v tom vyznal – zkusim to někde zjistit.  
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-Tankové mají za úkol vybudovat co nejrychleji agro aby se do něj mohla valit dmg  
-Healeri : davat bach neb nakladá docela za hodne, crushing bere kolem ½ zakladnich hp tanka, 
bacha na OT a asi bude třeba přihelnout ty ohničky (známe své lidi)  
-Meele : bacha na ohne , stojite u sebe takze vas zajima i souseduv ohen a tak – proste focus a nic 
vic, jen buseni do bosse  
-Rangem dps + heal – bacha na ohne, okamzite z nej vypadnete a jinak dmg  
 
Fáze 1 trvá 60s  
 
Fáze 2:  
Faze dva začiná tím, že se supremus na někoho zaměří a začne za nim chodit. Ukolem toho 
dotyčného je toho bossika vodit – v podstatě zdrhat jak jen to jde (a jit by to mělo neb boss jde 90% 
rychlosti normálního pohybu) !! Jen pro zajimavost hit do kohokoliv jiného nez tanka se rovná že 
dotyčný jde pod drn a pokud není CR tak do konce boje mlže šňupat hlínu (to je důvod proč bych 
navrhoval aby veškeré netank meele od nej utekli minimálně 5s před 2.fazi – pac pokud by se na ne 
zameril byl by problem) . Pokud je někdo blíž než 40yd od bosse tak hrozi ze dostane ten odkop za 
5k a cile meni kazdych 10s +- tramvaj (proste Thaladred hadr)  
 
Nadale dava ty modre sracky na zem, cili stále stat od sebe a byt rdy na to vypadnout ztama (prostě 
al’ar akorát ohně jsou modré)  
 



převzato z guildy Dezinfekce 

Pak summonuje vulkanky co chrli ohen a to dava za 4,5k … opet velmi snadno se da utect a nic 
nedostavat  
 
-Tankové by měli během 2.faze do něj solit dmg aby si drzeli rage, protože jakmile se supremus vrati 
do 1.faze nastava AGGRO WIPE takže je potřeba si ho nabrat co nejrychleji! Pokud je mozne tak ho 
dostat na puvodni pozici aby se lidem lepe dpskovalo.  
-Healeri : hlavnim ukolem je davat bacha a dohealovavat lidi co dostanou něco od vulkanu cit ech 
ohnicku na zemi. Taky se bude asi stavat že budou lidi litat diky odkopum . Jinak snad nic – jen 
muze tank dostat dmg od suprema protože když se na něj otočí tak dokud ho neodkopne tak do nej 
bude bušit.  
-Meele : v druhé fazi máte po prdeli co se dpskovani tyce. Bud do nej nejedete vůbec a nebo stojite 
20yd od nej (abyste dokazali zareagovat a utect) a ve chvile kdy se na nekoho otoci tak mate chvilku 
na to tam dobehnout, dat par ran a zase utect na 20yd.  
-Rangem dps: Serte to do něj jak jen to pujde, nejde přeagrovat. Chodi pomalu takže by neměl byt 
problém, že by nějak moc vychazel z range kouzel, takže ho sundejte co nejvice (meele moc 
nepomuzou). Každopádně bacha při přechodu zpět do faze 1 RESETUJE AGGRO !!! Cili žádně 
dotky +- od 2-3 sledovaneho.  
-Hunteri a Warloci : s petama se nebojte ti gaze chytnout nemuzou takze je povolejte do služby. 
Jedine co je problem jsou gejsíry a ohničky – na ty peti muzou umřít takze davejte bacha i na ne. 
Každopádně taky bacha na ten prechod a reset agra !!!!  
 
Každý by mel davat bacha, byt rdy uteci před bossem když si ho targetne. Jen malá rada bojuje se 
jakoby venku, čili kdyby to bylo spatne druidi muzou pouzit travel form, shamani ghost wolfa, 
nicméně by to nemělo byt potřeba. 


