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Stan Lee a jeho svět superhrdinů

Životopis Stana Lee

Dětství
Stan Lee se narodil 28. prosince 1922 jako Stanley Martin Lieber na 
Manhattanu v New Yorku do emigrantské rodiny rumunských Židů 
Celie Solomonové a Jacka Liebera. Jeho rodina byla zasažena velkou 
hospodářskou krizí, i proto se museli přestěhovat do Washington 
Heights na Manhattanu. V roce 1931 se mu narodil sourozenec, bratr 
Larry Lieber. Kvůli špatné finanční situaci se Lieberovi znovu přestě-
hovali, tentokrát do Bronxu.
Stanley Lieber v dětství obdivoval filmy s Errolem Flynnem a jeho 
hrdinské role. Hlavní postavu v knize The Scarlet Pimpernel nazval 
„prvním superhrdinou“ o kterém četl, a který se dá nazvat superhrdi-
na. 
Lee navštěvoval střední školu DeWitt Clinton High School v Bronxu. 
V mládí si Lee užíval psaní a měl sen, že jednoho dne napíše „velký 
americký román“. Jako mladý pracoval pouze v různých příležitost-
ných zaměstnáních, např. v centru výzkumu tuberkulózy, kde psal 
nekrology a lékařské zprávy, dále doručoval snadwiche do lékárny 
Jacka Maye, nebo do kanceláří v Rockefellerově centru. Pracoval jako 
pomocník v kanceláři výrobce kalhot, nebo jako uvaděč v divadle 
Rivoli na Broadwayi a prodával předplatné deníku New York Herald 
Tribune. Vystudoval roku 1939 a přidal se k WPA Federal Theatre 
Project, který byl vytvořen na podporu divadel.
V patnácti letech se Lee přihlásil do středoškolské soutěže esejí 
sponzorované New York Herald Tribune, nazvané „Soutěž o největší 
novinky týdne.“ Lee tvrdil, že vyhrál cenu tři týdny v řadě a tím přiměl 
noviny, aby mu napsaly a požádaly ho, aby nechal vyhrát někoho ji-
ného. Redakce novin mu navrhla, aby se věnoval psaní profesionálně, 
o čemž Lee prohlásil, že pravděpodobně změnilo jeho život. 

Rodina
Oženil se 5. prosince 1947 s Joan Clayton Boocock, původem z 
Newcastlu a v roce 1949 si pár koupil dům ve Woodmere, New York, 
na Long Island, kde žili až do roku 1952. V roce 1950 se narodila jejich 
dcera Joan Celia „JC“ Lee. Další dcera, Jan Lee, zemřela několik dní po 
jejím narození v roce 1953. 
Rodina Stana Lee bydlela v letech 1952 až 1980 ve městě Hewlett 
Harbor na Long Islandu v New Yorku. Pro svůj přesun na západní 
pobřeží v roce 1981 koupili dům v západním Hollywoodu v Kalifornii, 
který dříve vlastnil rozhlasový hlasatel a komik Don Wilson.

Pozdější život a smrt
6. července 2017 zemřela Joan Boocock, jeho manželka, se kterou byl 
69 let. Zemřela na komplikace mrtvice v 95 letech. 
Lee zemřel 12. listopadu 2018 ve věku 95 let v Cedars-Sinai Medical 
Center v Los Angeles. Lee byl v únoru téhož roku hospitalizován pro 
zápal plic. Bezprostřední příčinou smrti, uvedenou v jeho úmrtním 
listu, byla srdeční zástava s respiračním selháním. Leeho, jakožto šéf-
redaktora Marvelu, nahradil Roy Thomas. Thomas navštívil Stana Lee 
dva dny před jeho smrtí, kdy mluvili o připravované knize „The Stan 
Lee Story“. Roy Thomas také řekl, že i když byl Stan připravený odejít, 
stále mluvil o dalším cameu (scénce ve filmu), které by udělal.

Kariéra

Počátky
V roce 1939 díky svému strýci Robbie Solomonovi získal pozici 
asistenta v Timely Comics, divizi vydavatelství Timely, které vlastnil 
Martin Goodman, manžel Stanleyho Liebera sestřenice. Brzy byl tedy 
oficiálně najat redaktorem Joe Simonem. V květnu 1941 dostal pří-
ležitost poprvé pracovat na komiksu. V čísle Captain America Comics 
No. 3 vyplňoval textové bubliny. Právě tehdy začal používat pseudo-
nym Stan Lee, který brzy proměnil ve své oficiální jméno. Téhož roku 
pomáhal vytvořit svou první vlastní postavu jménem Destroyer (Keen 
Marlow). Poté i postavy Jack Frost a Father Time. V roce 1941 také 
kvůli neshodám s Goodmanem odešli Simon a Kirby od Timely Comics, 
devatenáctiletý Lee tím byl dosazen do funkce redaktora. 
Na začátku roku 1942 Lee vstoupil do armády Spojených států, kde 
sloužil jako člen Signal Corps. Zde opravoval telegrafní sloupy a další 
komunikační zařízení. Později byl převelen do Training Film Division, 
kde pracoval na psaní manuálů, tréninkových filmů, sloganů a příleži-
tostně kreslených filmů. 
V polovině 50. let, kdy byla společnost známa jako Atlas Comics, psal 
příběhy v různých žánrech včetně romantiky, westernů, humoru, sci-
-fi, středověkého dobrodružství, hrůzy a napětí.  Na konci dekády byl 
Lee nespokojený se svou kariérou a uvažoval o odchodu z oboru.

Kariéra v Marvel comics
Na konci 50. let redaktor DC Comics Julius Schwartz oživil pojetí 
superhrdinského komiksu, který v 50. letech zažil hluboký propad 
zájmu. DC také v té době vytvořila první moderní superhrdinský 
tým Justice League of America (Liga spravedlnosti nebo také Liga 
spravedlivých). V reakci na tento počin Goodman najal Stana Lee, aby 
mu vytvořil také takový supertým. V té době chtěl Lee komiksový svět 
opustit, proto se nechal svou ženou přesvědčit, aby více experimento-
val s postavami, jelikož již neměl co ztratit. 
Lee tedy předělal charakter postav. Do té doby byli superhrdinové 
tvořeni především pro děti, proto měli bezchybný charakter. Lee jim 
přidal více lidskosti a nedokonalosti. Superhrdinové tím získali špatné 
návyky, melancholii, a celkově naturalistického ducha.
První superhrdinové, které Lee a umělec Jack Kirby společně vytvořili, 
byla Fantastická čtyřka. Okamžitá popularita týmu vedla k produkci 
nových titulů. Opět ve spolupráci s Kirbym, Lee spolu vytvářel Hulka, 
Thora, Iron Mana a X-Men. S Billem Everettem vytvořili Daredevil a 
se Stevem Ditkem Doctor Strange a nejúspěšnější postavu Marvelu, 
Spider-Mana. Všechny postavy žili ve zcela sdíleném vesmíru. Lee a 
Kirby shromáždili několik svých nově vytvořených postav dohromady 
a tak vznikli The Avengers  s nimiž oživili postavy ze 40. let jako Sub-
-Mariner  a Captain America.
V průběhu 60. let Lee psal scénář, výtvarně režíroval a editoval většinu 
sérií Marvelu, moderoval stránky s dopisy, psal měsíční sloupek 
nazvaný „Stan‘s Soapbox“ a psal nekonečné propagační texty, často 
podepsané mottem své ochranné známky „Excelsior!“. Po Ditkově 
odchodu z Marvelu v roce 1966 se stal Leeovým spolupracovníkem na 
The Amazing Spider-Man John Romita Sr. Příběhy Leeho a Romity se 
soustředily na společenský a vysokoškolský život postav stejně jako na 



dobrodružství Spider-Mana. Příběhy se staly aktuálnějšími a zabývaly 
se problémy jako válka ve Vietnamu, politické volby a studentský 
aktivismus.  V sérii Fantastická čtyřka Lee a Kirbyho vytvořil mnoho 
uznávaných příběhů a také postav, které se staly ústředními pro 
Marvel, včetně Inhumans a Black Panther. 
V 70. letech pomáhal zmodernizovat zkostnatělý Comics Code Autho-
rity, který cenzuroval komiksy. Tehdy byl ministerstvem zdravotnictví 
a školství pověřen, aby do komiksu začlenil výstrahu pro užívání drog 
(publikovat o drogách bylo původně CCA zakázáno). Lee tak učinil v 
roce 1971 v The Amazing Spider-Man #96–98. CCA zakázala komiks 
vydat, a to i přes jasný protidrogový kontext, ale Lee s podporou 
Goodmana komiks vydal, po skvělém prodeji čísel, byla CCA donucena 
k modernizaci svých zásad. Lee v 70. letech také využil komiksy k 
sociální kritice společnosti.

Pozdější kariéra 
Později Lee zvolňoval svou práci na komiksech a stal se vysoce po-
stavenou osobou u Marvel Comics, a také jejich mediální tváří. Roku 
1981 odcestoval do Kalifornie, kde měl za úkol vytvořit filmovou divizi 
pro Marvel. Posléze se do Kalifornie přestěhoval a jako filmový produ-
cent založil svou tradici v cameo rolích ve filmech, které produkoval. 
V roce 1998 také pracoval na vytvoření internetového produkčního 
a marketingového centra Stan Lee Media. Po roce 2000 také obnovil 
svou zálibu, že se téměř vždy objeví v cameo roli ve filmech vytvoře-
ných podle jeho komiksů se superhrdiny. Roku 2001 také založil POW 
Entertainment pro tvorbu seriálů a TV filmů. 
Během prvních let 21. století poprvé spolupracoval s DC Comics, kde 
vytvořil sérii Just Imagine.... Po roce 2008 spoluvytvořil i několik 
mang. V roce 2010 založil nadaci Stan Lee Foundation, prostřednic-
tvím které pomáhá podporovat literaturu, vzdělávání a umění. Roku 
2011 napsal muzikál The Yin and Yang Battle of Tao.

Marvel Comics 

Timely Publications (1939-1950)
Vydavatel Martin Goodman v roce 1939 založil budoucí Marvel jako 
Timely Publications s imprintem Timely Comics pro vydávání komiksů. 
První komiks Marvel Comics #1 byl vydán v říjnu 1939. V tomto 
komiksu se poprvé objevily postavy Human Torch a Namor the Sub-
-Mariner, které vytvořili Carl Burgos a Bill Everett. Komiks se setkal s 
velkým úspěchem a brzy měl náklad ve výši 900 000 kusů. V roce 1941 
autoři Joe Simon a Jack Kirby vytvořili vlasteneckého hrdinu, jímž byl 
Captain America. Jeho první komiks Captain America Comics #1 byl 
vydán v březnu 1941. Roku 1941 také Joe Simon opustil post editora a 
jeho místo zabral Stanley Lieber, následně známý jako Stan Lee. 

Atlas Comics (1951-1960) 
V poválečné éře superhrdinské komiksy všeobecně upadaly a dostáva-
ly se mimo zájem veřejnosti. Goodman se proto rozhodl přeorientovat 
na vydávání horrorů, westernů, krimi, válečných a dobrodružných 
příběhů. Od roku 1951 i proto změnil název na Atlas Comics, dle svých 
novin Atlas News Company. Neúspěšný pokus o oživení superhrdinské 

tematiky u Atlasu se datuje do roku 1953, kdy byly znovu vydávány 
komiksy Human Torch, Namor a Captain America, na nichž se podíleli 
Syd Shores, Dick Ayer, Bill Everett, John Romita Sr. a Stan Lee.
Marvel Comics

1960 – 1969
Nová éra započala roku 1961. V listopadu 1961 Stan Lee a Jack Kirby 
představili nový tým Fantastic Four v The Fantastic Four #1. S úspě-
chem začaly být vydávány i další komiksy, jako Hulk, Spider-Man, 
Thor, Ant-Man, Iron Man, X-Men, Daredevil. Stan Lee a Steve Ditko 
vytvořili nejúspěšnější komiksovou sérii v březnu 1963, kdy vydali 
první číslo Spider-Mana. V roce 1968 Marvel ročně prodával 50 milio-
nů komiksových knih. Ve stejné době Goodman prodal vydavatelství 
společnosti Perfect Film and Chemical Corporation, která spadala 
pod Magazine Management. V roce 1969 Goodman po třiceti letech 
odešel od Marvelu.

1970 – 1979
Na popud ministerstva zdravotnictví vytvořil Stan Lee The Amazing 
Spider-Man #96–98, který měl být součástí kampaně proti braní 
drog. I přesto, že Comics Code Authority tento příběh odmítal, Stan 
Lee ho vydal. Komerční úspěch byl vysoký, což vedlo k uvolnění 
pravidel vydávání. V roce 1972 se Stan Lee stal šéf vydavatelem 
Marvelu. V této době začal vydávat ve své době otevřeně horrorové a 
vcelku násilné komiksy, jako The Tomb of Dracula, Shang-Chi, Conan, 
Red Sonja, nebo adaptace filmů 2001: Vesmírná odysea a Star Trek. V 
roce 1975 proběhl první MarvelCon 75. Roku 1976 Marvel pronikl na 
britský trh. Imprint Marvel UK tehdy začal vydávat příběhy superhrdi-
ny Captain Britain.

1980 – 1989
Od roku 1978 se hlavním editorem stal Jim Shooter. Během jeho 
působení byly vydávány úspěšné série jako Uncanny X-Men od Chrise 
Claremonta a Johna Byrnea, ale také Daredevil, kterému prospěla 
pomoc od Franka Millera. Na počátku 80. let byly vydány první 
superhrdinské crossovery Contest of Champions a Tajné války. V roce 
1986 začaly být vydávány příběhy z alternativní reality New Universe, 
ty se však s úspěchem nesetkaly. Během 80. let také Marvel založí 
dva imprinty Star Comics a Epic Comics. Roku 1986 byl Marvel prodán 
společnosti New World Entertainment, která ho však po třech letech 
prodala společnosti MacAndrews and Forbes. 

1990 – 1999
Devadesátá léta byla opět érou boomu zájmu o komiksy. Marvel i 
proto začal vydávat alternativní příběhy svých postav ve vesmíru 
2099, který se odehrává v budoucnosti. Běžné příběhy byly zřízeny k 
vyvrcholení v Onslaught ságu. Roku 1992 Marvel opustilo jeho sedm 
významných umělců, kteří odešlo ke konkurenci do Image Comics 
(Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, Marc Silvestri, Erik Larsen, Jim 
Valentino a Whilce Portacio). V roce 1998 byl založen imprint Marvel 
Knights. I přes velký zájem byly devadesátá léta pro Marvel zklamá-
ním, vrcholem bylo vyhlášení bankrotu pro Marvel Entertainment 
Group a posléze založení Marvel Enterprises.



2000 – 2009
V těchto letech Marvel znovu překročil vydavatelské zvyklosti a začal 
vydávat násilné příběhy pod imprintem MAX. Dalšími vzniklými 
imprinty byly i Marvel Adventures a především Ultimate Marvel, který 
začal vydávat alternativní restartované a moderní příběhy nejznáměj-
ších postav a vyvrcholil v crossoveru Ultimatum.  V této době se také 
Marvel dočkal úspěchu na filmovém plátně. Byly natočeny úspěšné 
filmy X-Men a Spider-Man, které se brzy proměnily do filmových 
sérií.  Roku 2009 The Walt Disney Company odkoupila Marvel za čtyři 
miliardy amerických dolarů.

2010 – dodnes
Pod Disney, Marvel oživil imprint CrossGen, kde začal vydávat 
komiksy pro děti. Po úspěchu filmu Iron Man, Marvel založil Marvel 
Cinematic Universe, ve kterém na stříbrném plátně propojuje příběhy 
i dalších postav. V roce 2012 proběhl u Marvel celkový relaunch vydá-
vaných sérií a nové série začaly vznikat pod označením Marvel NOW!. 
Zcela novými sériemi byly například Uncanny Avengers a All-New X-
-Men. Na jaře a v létě 2014 proběhla druhá vlna restartování sérií pod 
názvem All-New Marvel NOW!. Na podzim a v zimě 2014 proběhla 
třetí vlna pod názvem Avengers NOW!. V roce 2015 v dějové linii „Time 
Runs Out“ z komiksů Avengers vol. 5 a New Avengers vol. 3 došlo ke 
zhroucení multivesmíru, které vyvrcholilo v crossoveru Secret Wars. 
Mezi srpnem a listopadem 2017 vycházela antologie Generations, ve 
které spolupracovali noví a tradiční hrdinové. Po této události došlo k 
přechodnému relaunchi s názvem Marvel Legacy, ve kterém se vrátili 
tradiční hrdinové. Marvel Legacy trvalo jen několik měsíců, než došlo 
na další relaunch sérií nazvaný A Fresh Start. Filmy a seriály vydávané 
v sérii Marvel Cinematic Universe dosahují monstrózního úspěchu, 
zvyšují se tržby komiksů a vysoké sledovanosti se těší i animované se-
riály pro mladší věkovou kategorii. V roce 2018 začal Marvel vydávat 
edici Legendární kolekce Marvel figurek, ve které vycházejí pravidelně 
figurky a časopis s historií oné postavy. 

Hrdinové Stana Lee 

Spider-man
Spider-Man byl vytvořen na míru mladým studentům, kteří tvořili 
hlavní cílovou skupinu. Při tvorbě kostýmu a příběhu Stan Lee využil 
nerealizovaný koncept hrdiny jménem „Silver Spider“ od tvůrců, kte-
rými byli slavní Jack Kirby a Joe Simon. Dosud není zcela vyjasněno, 
kdo je pravým autorem. Původní koncept zahrnoval kouzelný prsten, 
kterým Spider-Man dokáže aktivovat svoje schopnosti. Steve Ditko 
koncept přepracoval a přišel s podobou postavy, kterou známe. Ditko 
oblékl Spider-mana do jeho klasického červeno-modrého kostýmu a 
vtiskl postavě základní charakteristické rysy.
Komiksy
• The Amazing Spider-Man, Vol. 1 #1–441 (1963 – 1998), 
 Vol. 2 – #1–58, #500–700 (1999 – 2012), Vol. 3 – #1–28 
 (2014 – 2015), Vol. 4 #1–32 (2015 – 2017), Vol. 5 (2018 –   
 …)
• The Spectacular Spider-Man, Vol. 1 – (1976–1998) a Vol. 
 2 – (2003–2005)

• Web of Spider-Man, Vol. 1 – (1985 – 1995) a Vol. 2 – (2009
  – 2010)
• Spider-Man, Vol. 1 – #1–98 (1990 – 1998) a Vol. 2 – #1–21
  (2015 – 2017)
• Spider-Man Unlimited #1–22 – (1993 – 1998)
• The Sensational Spider-Man #0–33 – (1996 – 1998)
• Ultimate Spider-Man #1–133, vol. 2 #1–15, #150–160, 
 Annual #1–3 – (2000 – 2011)
• Avenging Spider-Man #1–22 (2011 – 2013)
• The Superior Spider-Man #1–31 (2013 – 2014), Vol. 2 
 #1–12 (2019)
• Superior Spider-Man Team-Up #1–12 (2013 – 2014)
• Miles Morales: The Ultimate Spider-Man #1–12 (2014 –
  2015)
• Miles Morales: Spider-Man (2018 – …)

Fantastic four
Listopadové uvedení sešitu The Fantastic Four #1 v roce 1961 se stalo 
nečekaným úspěchem. Scenárista Stan Lee dokonce díky tomuto 
úspěchu zůstal u komiksového průmyslu, který chtěl v oné době 
opustit. V čísle 4 byl do Marvel vesmíru znovu uveden Namor the 
Sub-Mariner, antihrdina, jehož příběhy byly vydávány již za časů 
Timely Comics a poté zastaveny. V čísle 5 z července 1962 byl uveden 
nejznámější nepřítel Fantastic Four – Doctor Doom. Tato první čísla 
byla vydávána dvouměsíčně. Od čísla 16 z července 1963 byl název 
změněn jen na Fantastic Four.
Komiksy
• Fantastic Four vol. 1 (1961–1996) – 416 čísel + 27 annuels.
• Fantastic Four vol. 2 (1996–1997) – 13 čísel.
• Fantastic Four vol. 3 (1998–2003) – 70 čísel.
• Fantastic Four vol. 1 - pokračování (2003-2011) – 89 čísel.
• FF – (2011) – 11 čísel.
• Fantastic Four vol. 1 - pokračování č. 2 (2012) – 13 čísel.
• Fantastic Four vol. 4 (2013–2014) – 17 čísel.
• Fantastic Four vol. 5 (2014–2015) – 14 čísel.
• Fantastic Four vol. 1 - pokračování č. 3 (2015) – 4 čísla.
• Fantastic Four vol. 6 (2018–...) – aktuální.

Iron Man
Stan Lee roku 1963 přišel s myšlenkou nového hrdiny, kterým měl 
být typický úspěšný kapitalista. S tímto konceptem přišel úmyslně 
v období probíhající Studené války. Nový hrdina měl reprezentovat 
americký vývoj. Tak vznikl příběh Tonyho Starka – amerického průmy-
slníka, velmi úspěšného prodejce zbraní. Lee se později nechal slyšet, 
že tímto pojetím šel proti zajetým kolejím komiksových hrdinů a že 
věřil, že se Iron Man ujme. Jako inspirace pro charakter Tonyho Starka 
posloužil Howard Hughes.
Komiksy
• Iron Man #1–332 (květen 1968 – září 1996)
• Iron Man vol. 2, #1–13 (listopad 1996 – listopad 1997)
• Iron Man vol. 3, #1–89 (únor 1998 – prosinec 2004)
• Iron Man vol. 4, #1–35 (leden 2005 – leden 2009)
• The Invincible Iron Man #1–33, 500–527 (červenec 2008 –
 únor 2011; březen 2011 – prosinec 2012)



• Iron Man vol. 5, #1–28 (listopad 2012 – červen 2014)
• Superior Iron Man, #1–9 (listopad 2014 – červen 2015)
• Invincible Iron Man Vol. 2 #1–14 (říjen 2015 – říjen 2016)
• Invincible Iron Man Vol. 3 #1–11 (listopad 2016 – září 
 2017)
• Invincible Iron Man Vol. 1 #593–600 (říjen 2017 – květen
  2018)
• Tony Stark: Iron Man Vol. 1 #1–19 (červen 2018 – prosinec
  2019)
• Iron Man 2020 Vol. 2 #1–6 (leden 2020 – srpen 2020)
• Iron Man vol. 6 #1–… (září 2020 – …)

Thor
Postava Thora byla vymyšlena Stanem Lee na počátku šedesátých let 
20. století. Konceptem bylo vytvořit nadlidsky silného hrdinu, výsled-
kem tedy byl hrdina-bůh. Lee vysvětloval, že lidé v oné době dobře 
znali řeckou a římskou mytologii, proto raději čerpal ze severské. Thor 
se poprvé objevil v komiksovém sešitu Journey into Mystery #83, vy-
dané v USA v srpnu 1962. Na příbězích se podíleli Lee, Lieber a Robert 
Bernstein. Výtvarně poté Kirby, Joe Sinnott, Don Heck a Al Hartley.
Komiksy
• Journey Into Mystery #83–125 (srpen 1962–únor 1966)
• Thor #126-502 (březen 1966–září 1996)
• Journey Into Mystery #503–521 (listopad 1996–červen 
 1998)
• Thor Vol. 2 #1–85 (červenec 1998 – October 2004)
• Thor Vol. 3 #1–12 (červenec 2007 – ledn 2009)
• Thor #600–621 (duben 2009–březen 2011)
• Journey Into Mystery #622–655 (květen 2011–srpen 2013)
• The Mighty Thor #1–22 (květen 2011–říjen 2012)
• Thor: God of Thunder #1–25 (listopad 2012–září 2014)
• Thor Vol. 4 #1–8 (říjen 2014–květen 2015)
• The Mighty Thor Vol. 2 #1–23 (listopad 2015–2017)
• Mighty Thor Vol. 1 #700–706 (2017–2018)
• Thor Vol. 5 #1–16 (2018–2019)
• King Thor Vol. 1 #1–4 (2019–2020)
• Thor Vol. 6 #1–... (2020–...)

Daredevil
Poprvé se Daredevil představil v dubnu 1964 v komiksu Daredevil #1, 
jeho autory jsou scenárista Stan Lee a kreslíř Bill Everett, původcem 
myšlenky na postavu Daredevila byl Jack Kirby. Ve dvanáctém čísle 
přebral funkci kreslíře John Romita Sr. a v čísle dvacet poté Gene Co-
lan. První série byla vydávána až do roku 1998, kdy čítala 380 čísel. V 
čísle 72 se novým scenáristou stal mladý Gerry Conway, který vtisknul 
sérii science fiction charakter. Po něm sérii převzali Steve Gerber a 
Tony Isabella. V roce 1976 se autorem stal Marv Wolfman, a byl to 
právě on, kdo vymyslel postavu zločince Bullseye.
Komiksy
• Daredevil vol. 1 #1–380, #-1 a 10 Annuals (duben 1964 – 
 říjen 1998)
• Daredevil vol. 2 #1–119 (listopad 1998 – srpen 2009)
• Daredevil vol. 1 #500–513 (říjen 2009 – únor 2011)
• Daredevil vol. 3 #1–36, 10.1 a 1 Annual (září 2011 – duben 

 2014)
• Daredevil vol. 4 #1–18, 1.50, 0.1 a 15.1 (květen 2014 – 
 listopad 2015)
• Daredevil vol. 5 #1–28 (prosinec 2015 – říjen 2017)
• Daredevil vol. 1 #595–612 (listopad 2017 – listopad 2018)
• Daredevil vol. 6 #1–36 (únor 2019 – prosinec 2021)
• Daredevil vol. 7 #1–... (červen 2022 – ...)

A mnoho dalších postav!!!!

Filmy 
Stan Lee po roce 2000 obnovil svou zálibu, že se téměř vždy objeví v 
cameo roli ve filmech vytvořených podle jeho komiksů se superhrdiny. 
Stan si zahrál cameo role v těchto filmech: 
- X-Men (2000)
- Spider-Man (2002)
- Daredevil (2003)
- Hulk (2003)
- Spider-Man 2 (2004)
- Fantastická čtyřka (2005)
- X-Men: Poslední vzdor (2006)
- Fantastická čtyřka: Silver Surfer (2007)
- Spider-Man 3 (2007)
- Iron Man (2008)
- Neuvěřitelný Hulk (2008)
- Iron Man 2 (2010)
- Thor (2011)
- Captain America: První Avenger (2011)
- Avengers (2012)
- Amazing Spider-Man (2012)
- Iron Man 3 (2012)
- Thor: Temný svět (2013)
- Captain America: Návrat prvního Avengera (2014)
- Amazing Spider-Man 2 (2014)
- Strážci galaxie (2014)
- Avengers: Age of Ultron (2015)
- Ant-Man (2015)
- Deadpool (2016)
- Captain America: Občanská válka (2016)
- X-Men: Apokalypsa (2016)
- Doctor Strange (2016)
- Strážci galaxie vol. 2 (2017)
- Spider-Man: Homecoming (2017)
- Thor: Ragnarok (2017)
- Black Panther (2018)
- Avengers: Infinity War (2018)
- Ant-man and the Wasp (2018)
- Deadpool 2 (2018)
- Ant-Man a Wasp (2018)
- Venom (2018)
- Spider-man Paralelní světy (2018)
- Captain Marvel (2019)
- Avengers: Endgame (2019)


