
 

Alkohol / Tabák                          Stránky o alkoholu a tabáku, pivovary, lihovary                                                                                                                    

Anonymní proxy                           
Služby poskytující klientům anonymizovaný přístup k jiným webovým stránkám, aby byla skryta 
jejich identita a mohli obejít přístupová oprávnění                    

Auta / Dopravní prostředky               
Stránky motoristů a motocyklistů, letců, jachtařů; výrobců, dodavatelů a nadšenců pro dopravní 
prostředky                                                          

Bankovnictví                             Banky a internetové bankovnictví                                                                                                                                   

Cestování / Dovolená                     Jízdní řády, cestovní agentury a kanceláře, veřejná doprava, hrady a zámky                                                                                         

Chat / Blogy / Fóra                      Chat (psaní okamžitých zpráv), osobní blogy, diskuzní fóra                                                                                                         

Děti / Hračky / Rodina                   Rady, návody a komunitní weby na téma děti a rodina                                                                                                                

Drogy                                    Zakázané drogy a omamné látky                                                                                                                                      

Elektronická komunikace                  
Informační komunikační technologie, služby poskytovatelů připojení k internetu, telefonní 
operátoři, SMS brány, telefonní seznamy                                  

Erotika / Nahota                         Erotika, akty, polonahá až nahá těla, erotické příběhy                                                                                                             

Extremismus / Násilí                     Útoky na jednotlivce nebo skupiny obyvatel, úchylky, násilí na lidech nebo zvířatech                                                                               

Hacking / Phishing / Podvodné weby       
Stránky hackerů, cracknutý software, nebezpečný kód, návody na počítačové útoky 
(neobsahuje stránky s ochranou proti nim)                                          

Hazard                                   Hazardní hry za peníze                                                                                                                                             

Hudba / Rádio / Kino / Televize          
Stránky hudebních uskupení, stránky filmových, televizních a hudebních fanoušků, 
televizní programy                                                                

Humor / Legrace                          Humor, legrace, vtípky                                                                                                                                             

Instant messaging                        Online zasílání zpráv v reálném čase                                                                                                                               

Investování                              Burzovní informace, prodej a nákup cenných papírů                                                                                                                  

IT Hardware / Software                   Prodej, služby a podpora hardwaru a softwaru                                                                                                                       

IT služby / Internet                     Produkty a služby týkající se IT a internetu, doménová jména                                                                                                       

Jídlo / Restaurace                       Restaurace, vaření, recepty                                                                                                                                        

Koníčky / Záliby                         Tematické stránky zaměřené na zájmy, záliby a koníčky                                                                                                              

Mobilní telefony / Operátoři             Mobilní telefony a jejich příslušenství, mobilní operátoři                                                                                                         

Móda / Krása                             Oblečení, módní doplňky, péče o tělo, kosmetika                                                                                                                    

Náboženství                              Církve, náboženská témata, esoterické stránky                                                                                                                      

Nadace / Charita / Sociální služby       Pomoc postiženým, závislým a dalším osobám, rodinám a dětem v nouzi                                                                                                

Nahrávání / Sdílení / Stahování          Datová úložiště online, fotoalba, servery určené ke sdílení serverů                                                                                                

Katalog kategorií Kernun Clear Web 



Nákupy                                   Obchody a reklamní servery s možností nakupovat do virtuálního košíku na hlavní stránce                                                                            

Obce / Regiony                           Oficiální i neoficiální webové stránky obcí a regionů                                                                                                              

Obchod s nemovitostmi                    Realitní kanceláře, servery určené pro obchod s nemovitostmi                                                                                                       

Online vysílání                          Internetové televizní a rozhlasové vysílání                                                                                                                        

Osobní stránky / Společenský život       Osobní webové stránky, seznamky, společenské magazíny, klepy                                                                                                       

Peer-to-peer                             Sítě typu peer-to-peer pro datové přenosy (softwaru, hudby, filmů)                                                                                                 

Peníze / Finančnictví                    Finanční služby a konzultace, finanční servery                                                                                                                     

Plavky / Spodní prádlo                   Výrobci, prodejci a internetové obchody spodního prádla, plavek                                                                                                    

Počítačové hry                           Počítačové hry ke stažení, hraní online                                                                                                                            

Podnikání / Průmysl / Obchod             
Firemní webové stránky, nabídky produktů a zboží, odkazy na firemní stránky 
(zaparkované domény)                                                                   

Pojišťovnictví                           Pojištění, pojišťovací společnosti                                                                                                                                 

Politika / Právo                         Stránky politických stran a hnutí, stránky o politice a právu                                                                                                      

Pornografie                              
Pornografická videa a fotografie online k prohlížení nebo ke stažení, obchody s pornografií 
a pomůckami                                                            

Portály / Vyhledávače                    
Internetové vyhledávače pokrývající internet nebo velkou oblast 
(neobsahuje stránky pro pohledání jednoho webu)                                                    

Překladatelské služby                    Slovníky a překládání online, překladatelské služby                                                                                                                

Prodej / Aukce                           Aukce, bazary, nabídky k prodeji a koupi                                                                                                                           

Reklama                                  Reklamní agentury, servery poskytující reklamní pásy                                                                                                               

Sektářství                               Náboženské a jiné sekty                                                                                                                                            

Sexuální výchova                         Profesionální a výchovné informace o sexu                                                                                                                          

Sociální sítě                            
Virtuální sociální struktury lidí propojených z důvodů přátelství, rodiny, společných zájmů 
a jiných vztahů                                                        

Sport                                    Veškeré sporty a disciplíny, včetně extrémních                                                                                                                     

Státní správa a samospráva               Úřady, ministerstva a další orgány státní správy a samosprávy                                                                                                      

Stavebnictví / Dům a zahrada             Stavebnictví, architektura, obchody se stavebními materiály a vybavením pro dům a zahradu                                                                           

Umění                                    Stránky galerií, divadel, výstav a umělců                                                                                                                          

Vojenství / Zbraně                       Army shopy, informace o vojenství                                                                                                                                  

Vzdělávání                               Instituce a další stránky na téma vzdělávací proces, věda a výzkum                                                                                                 

Warez / Pirátství                        
Ilegální distribuce obsahu chráněného autorskými právy, odkazy na software, sériová čísla 
 filmy, hesla a fóra pro výměnu těchto informací                         



Webhosting                               Webové servery poskytující prostor pro třetí strany                                                                                                                

Webmail                                  Servery poskytující zdarma mailové schránky s webovým přístupem                                                                                                    

Zábava                                   Zábavní a sportovní centra                                                                                                                                         

Zaměstnání / Kariéra                     Agentury lidských zdrojů, nabídky práce                                                                                                                            

Zdraví / Zdravotnictví                   Online lékárny, nemocnice, zdravotní rádci, relaxace, masáže, lázně                                                                                                

Životní prostředí                        Předpovědi počasí, webové kamery, ochrana životního prostředí a ekologie                                                                                           

Zločin                                   Stránky nabádající ke zločinu i potírající zločin                                                                                                                  

Zpravodajství / Časopisy                 Aktuální zpravodajství, populární média, žurnály (neobsahuje stránky jen shrnující zprávy odjinud)                                                                 

 


