
Zvláštní pojmenování obce Srbsko vzniklo pravděpodobně
na počátku středověku, kdy se tu usadili vystěhovalci srbské
národnosti. Jestli se jednalo o obyvatele pocházející z Balkánu
či Lužické Srby zajaté na počátku 11. století Boleslavem
Chrabrým, s určitostí nikdo nedovede potvrdit. Nejstarší
skutečná historická zmínka o obci se objevuje až roku 1428
v účtech hradu Karlštejna. Obyvatelé Srbska se v minulých
staletích věnovali mimo zemědělství lovu ryb a obchodu
s dřívím a dřevěným uhlím, které na vorech a lodicích
dopravovali až do Prahy. Srbsko bylo vždy vhodným místem
k přechodu řeky. Ještě donedávna zde sloužil jeden
z nejznámějších přívozů na Berounce. 6. dubna 1936 ho využil
i první československý prezident T. G. Masaryk.

Obec byla často postihována povodněmi. Nejvíce ji zasáhly
v letech 1872, 1981 a 2002. Po ničivé povodni v roce 2002 byly
předchozí lávky nahrazeny mostem.

Srbsko a jeho okolí patří k turisticky vyhledávaným místům.
Cílem návštěvníků jsou především přírodní zajímavosti
Chráněné krajinné oblasti Český kras. Obec leží na hranicích
dvou národních přírodních rezervací, Karlštejn a Koda.
Za krásami přírody je možné se odtud vydat na trasu naučné
stezky Karlštejn. Asi jeden kilometr proti proudu Bubovického
potoka se nachází úžlabina, kde voda překonává několik
skalních stupňů a vytváří malé vodopády. Za zhlédnutí stojí i

na pravém břehu řeky. Název dostala podle
krasového pramenu a prastaré osady Koda. Je zde několik
chalup a zbytky středověkého mlýna s rybníčkem. V kodské
rokli také najdeme jednu z nejstarších a nejznámějších
trampských osad, Údolí děsu. Mezi přírodovědné
pozoruhodnosti patří pěnovcové kaskády na potoce, vzniklé
vysrážením sladkovodních vápenců (pěnovců) z krasových
vod. Skalnaté vápencové svahy jsou domovem vzácných
druhů rostlin a živočichů.
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