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M1, M1 Pro a M1 Max 

Skutečně výkonné čipy. 

První čipy společnosti Apple vytvořené konkrétně pro Mac přinášejí 
úžasný výkon, speciální technologie a nejlepší energetickou 
účinnost na trhu. Jsou od základu navržené pro spolupráci 
s macOS, nejpokročilejším operačním systémem pro stolní 
počítače na světě. Díky obrovskému pokroku ve výkonu na watt se 
všechny Macy s čipy Apple řadí do úplně jiné třídy. 

M1: První čip Apple navržený přímo pro Mac 
M1 je optimalizovaný pro systémy Mac, u kterých jsou velice důležité malé 
rozměry a energetická účinnost. Jako systém na čipu (SoC) kombinuje M1 
v jediném čipu řadu výkonných technologií. Používá architekturu jednotné paměti, 
která zajišťuje dramaticky vyšší výkon a efektivitu.  

M1 je první čip pro osobní počítače vytvořený pomocí špičkové technologie 
5nanometrového procesu. Obsahuje ohromných 16 miliard tranzistorů – nejvíc ze 
všech čipů Apple. Obsahuje nejrychlejší jádro CPU v energeticky úsporném čipu, 
má nejvyšší výkon CPU na watt a nejrychlejší integrovanou grafiku v osobním 
počítači na světě a taky má v sobě integrovaný Apple Neural Engine, který 
zajišťuje revoluční výkon strojového učení.  

Díky tomu má čip M1 až 3,5× vyšší výkon CPU, až 6× vyšší výkon GPU a až 15× 
rychlejší strojové učení, a to vše při až 2× delší výdrži baterie než u předchozí 
generace Maců. Díky výraznému zvýšení výkonu a efektivity představuje M1 
největší pokrok v historii Macu.1 

Revoluční výkon pro klíčové firemní aplikace 
Ve srovnání s nejnovějším modelem nejprodávanějšího notebooku PC, který si 
firmy kupují v této cenové kategorii, nabízí MacBook Air s čipem M1 až 2× vyšší 
výkon v Excelu, až o 50 % rychlejší odezvu webových aplikací, až 2× vyšší grafický 
výkon prohlížeče a až 2× delší výdrž baterie při videokonferencích v Zoomu na 
jedno nabití.2 



M1 Pro: Úplně nová úroveň výkonu a schopností 
Čip M1 Pro staví na špičkové technologii 5nanometrového procesu a obsahuje 
33,7 miliard tranzistorů – to je 2× víc, než kolik jich má čip M1. Nové 10jádrové 
CPU s osmi výkonnostními jádry a dvěma úspornými jádry je až o 70 % rychlejší 
než to v čipu M1 a podává ohromný výkon. Ve srovnání s nejnovějším 8jádrovým 
čipem pro PC notebooky má M1 Pro až 1,7× vyšší výkon CPU při stejné spotřebě 
energie, zatímco výkonnostní špičky čipu pro PC dosahuje při spotřebě energie 
nižší o 70 %.3 I ty nejnáročnější činnosti, jako úpravy fotek ve vysokém rozlišení, 
tak čip M1 Pro zvládá s lehkostí. 

M1 Pro má až 16jádrové GPU, které je až 2× rychlejší než to v čipu M1 a až 7× 
rychlejší než integrovaná grafika v nejnovějších 8jádrových čipech PC notebooků.3 
Ve srovnání s výkonným samostatným GPU v PC noteboocích má čip M1 Pro vyšší 
výkon při spotřebě energie nižší až o 70 %.4 Navíc je možné pořídit si M1 Pro 
v konfiguraci s až 32 GB rychlé jednotné paměti a s propustností paměti až 
200 GB/s, což tvůrčím profesím jako 3D grafikům nebo herním vývojářům 
umožňuje zvládat toho ještě víc i na cestách. 

M1 Max: Celosvětově nejvýkonnější čip v profesionálním notebooku 
M1 Max obsahuje stejné 10jádrové CPU jako M1 Pro a přidává k němu ohromné 
32jádrové GPU s až 4× vyšším grafickým výkonem než to v čipu M1. Má 57 miliard 
tranzistorů, což je o 70 % víc než čip M1 Pro a 3,5× víc než čip M1. To dělá 
z M1 Max největší čip, jaký kdy Apple sestrojil. Jeho GPU má grafický výkon 
srovnatelný se špičkovými GPU používanými v kompaktních profesionálních PC 
noteboocích, a přitom spotřebovává až o 40 procent méně energie. Výkonu 
srovnatelného se špičkovými GPU v nejnovějších PC noteboocích dosahuje při 
spotřebě nižší až o 100 wattů.4 Díky tomu vzniká méně tepla, ventilátory se 
zapínají méně často a jsou tišší a nový MacBook Pro má skvělou výdrž baterie. 
Čip M1 Max urychluje činnosti náročné na grafiku – například komplexní časové 
osy ve Final Cut Pro renderuje až 13× rychleji než předchozí generace 
13palcového MacBooku Pro. 

M1 Max navíc používá strukturu čipu, která umožňuje vyšší propustnost, a jeho 
paměťové rozhraní je oproti čipu M1 Pro dvojnásobné – přenáší až 400 GB/s, což 
je skoro 6násobek propustnosti paměti čipu M1. Díky tomu je možné 
nakonfigurovat M1 Max až na 64 GB rychlé jednotné paměti. Celkově má čip 
M1 Max bezkonkurenční výkon, který z něj dělá vůbec nejvýkonnější čip pro 
profesionální notebooky. 

Rychlý a účinný mediální engine, teď s technologií ProRes 
Čipy M1 Pro a M1 Max obsahují mediální engine vyvinutý konstruktéry Apple, který 
urychluje zpracovávání videa a maximalizuje výdrž baterie. M1 Pro taky obsahuje 
samostatnou akceleraci pro profesionální kodek videa ProRes a zvládá tak 
přehrávat několik streamů vysoce kvalitního ProRes videa v rozlišení 4K nebo 8K 
při minimální spotřebě energie. M1 Max je v tomhle ještě lepší, má až 2× rychlejší 
kódování videa než čip M1 Pro a obsahuje dva akcelerátory ProRes. Nový 
MacBook Pro s čipem M1 Max zvládne v Compressoru transkódovat ProRes video 
ohromnou, až 10× vyšší rychlostí ve srovnání s předchozí generací 16palcového 
MacBooku Pro. 



macOS a aplikace využívají schopnosti čipů Apple naplno 
macOS Monterey je dělaný tak, aby plně využíval výkon čipů M1, M1 Pro a M1 Max. 
Výsledkem je přelomový výkon, fenomenální profesionální funkce a vynikající 
výdrž baterie. Díky tomu, že je Monterey navržený přímo pro čipy Apple, se Mac 
probouzí ze spánku okamžitě a celý systém je rychlý a vysoce pohotový. 
Vývojářské technologie jako Metal umožňují aplikacím využívat výkon nových čipů 
naplno, zatímco optimalizace v Core ML opřené o výkon Neural Enginu zajišťují, že 
modely strojového učení běží ještě rychleji. Na základě dat o vytížení 
profesionálních aplikací se optimalizuje způsob, jakým macOS přiřazuje 
vícevláknové úlohy jednotlivým jádrům CPU, což vede k vyššímu výkonu. 
A vyspělé funkce správy napájení inteligentně rozdělují úlohy mezi výkonnostní 
a úsporná jádra, aby byl počítač neuvěřitelně rychlý a zároveň na baterii vydržel 
déle. 

Obrovský skok v přechodu na čipy Apple 
Přechod na čipy Apple začal pro Mac před rokem. Nové čipy M1 Pro a M1 Max jsou 
na téhle cestě dalším obrovským skokem. Jde o nejvýkonnější a nejschopnější čipy, 
jaké kdy Apple sestrojil. Společně s M1 tvoří rodinu čipů, které představují špičku na 
trhu z hlediska výkonu, specializovaných technologií i energetické účinnosti.

1. „Nejrychlejší procesorové jádro na světě v energeticky úsporném čipu“: Testy provedl Apple v říjnu 2020 s předvýrobními 13palcovými MacBooky Pro s čipem Apple M1 a 16 GB paměti 
RAM a měřil špičkový výkon při zpracování jednovláknových úloh z vybraných standardizovaných benchmarků, komerčních aplikací a open-sourcových aplikací. Jedná se o srovnání 
s nejvýkonnějšími procesory pro notebooky, které byly komerčně dostupné v době testování. Testy výkonu se provádějí s konkrétními počítačovými systémy a odrážejí přibližný výkon 
MacBooku Pro. „Nejlepší výkon CPU na watt na světě“: Testy provedl Apple v říjnu 2020 s předvýrobními 13palcovými počítači MacBook Pro s čipem Apple M1 a 16 GB RAM. Výkon na 
watt udává poměr špičkového výkonu CPU na průměrnou spotřebu energie při použití vybraných standardizovaných benchmarků. Jedná se o srovnání s vysoce výkonnými procesory pro 
notebooky a stolní počítače, které byly komerčně dostupné v době testování. Testy výkonu se provádějí s konkrétními počítačovými systémy a odrážejí přibližný výkon MacBooku Pro. 
„Nejrychlejší integrovaná grafika v osobním počítači na světě“: Testy provedl Apple v říjnu 2020 s předvýrobními 13palcovými MacBooky Pro s čipem Apple M1 a 16 GB RAM pomocí 
vybraných standardních benchmarků. Jedná se o srovnání s nejvýkonnějšími integrovanými grafickými procesory (GPU) pro notebooky a stolní počítače, které byly komerčně dostupné 
v době testování. Integrovaným GPU se rozumí GPU umístěné na jediném křemíkovém čipu spolu s CPU a paměťovým řadičem za jednotným paměťovým subsystémem. Testy výkonu se 
provádějí s konkrétními počítačovými systémy a odrážejí přibližný výkon MacBooku Pro. 

2. „Revoluční výkon pro klíčové firemní aplikace“: Testování provedl Apple v květnu 2021 na prodejních počítačích MacBook Air s čipem Apple M1, 7jádrovým grafickým procesorem 
a macOS Big Sur a na prodejních počítačích s procesorem Intel Core i5, grafikou Intel Iris Xe a nejnovější verzí Windows 10, která byla dostupná v době testování. Nejprodávanější systém 
na základě dat o komerčním prodeji od nepřímých B2B prodejců ve Spojených státech pro notebooky PC ve stejném cenovém rozpětí od ledna 2020 do dubna 2021. Výkon 
kancelářských aplikací byl testován na Microsoft Excelu pro Mac verze 16.48 a Microsoft Excelu pro Windows verze 2103. Výkon prohlížení webu byl testován pomocí benchmarku 
Speedometer 2.0 a předběžné verze benchmarku MotionMark 1.2 se Safari 14.1 v macOS Big Sur a s prohlížečem Chrome v.89.0.4389.90 ve Windows 10 při připojení k Wi-Fi se 
zabezpečením WPA2. Výdrž baterie byla testována na Zoomu verze 5.6.1 se shodným nastavením jasu displeje u všech zařízení a se zapnutým mikrofonem a kamerou. Všechna tvrzení 
závisejí na používání, nastaveních, konfiguraci sítě a mnoha dalších faktorech; skutečné výsledky se budou lišit. Testy výkonu se provádějí s konkrétními počítačovými systémy a odrážejí 
přibližný výkon MacBooku Air a vybraného modelu PC.  

3. Testy provedl Apple v srpnu a září 2021 na předvýrobních 16palcových počítačích MacBook Pro s čipem Apple M1 Max, 10jádrovým CPU, 32jádrovým GPU a 64 GB RAM a na 
předvýrobních 16palcových počítačích MacBook Pro s čipem Apple M1 Pro, 10jádrovým CPU, 16jádrovým GPU a 32 GB RAM. Výkon byl měřen pomocí vybraných standardních 
benchmarků. Výkon 8jádrového čipu PC notebooku byl měřen na počítači MSI GP66 Leopard (11UG-018). Testy výkonu se provádějí s konkrétními počítačovými systémy a odrážejí 
přibližný výkon MacBooku Pro. 

4. Testy provedl Apple v srpnu a září 2021 na předvýrobních 16palcových počítačích MacBook Pro s čipem Apple M1 Max, 10jádrovým CPU, 32jádrovým GPU a 64 GB RAM a na 
předvýrobních 16palcových počítačích MacBook Pro s čipem Apple M1 Pro, 10jádrovým CPU, 16jádrovým GPU a 32 GB RAM. Výkon byl měřen pomocí vybraných standardních 
benchmarků. Výkon samostatné grafiky PC notebooku byl testován na počítači Lenovo Legion 5 (82JW0012US). Výkon samostatné grafiky silného PC notebooku byl testován na 
počítači MSI GE76 Raider (11UH-053). Výkon kompaktního profesionálního PC notebooku byl testován na počítači Razer Blade 15 Advanced (RZ09-0409CE53-R3U1). Testy výkonu se 
provádějí s konkrétními počítačovými systémy a odrážejí přibližný výkon MacBooku Pro. 
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